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As máscaras africanas estão na origem das talhas, 

esculturas feitas na madeira que conjulgam  

a beleza e o misticismo. No Brasil, foram 

inspiradoras das carrancas nordestinas. São 

expressões artíticas que enlevam e espantam os 

maus eflúvios. 

Insight Inteligência expõe em sua tradicional  

galeria uma seleta de máscaras africanas.  

Esperamos que elas contribuam para afastar o  

miásma do annus horríbilis de 2021. 

Nossos apoiadores seguem conosco,  

esculpindo um 2022 melhor para todos!
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E, do alto do Monte Sião, Deus Senhor da Democracia, restringiu 

a sete seus mandamentos, decretando que não haverá mais a 

tristeza, o choro e a falta de decoro, pois, como está escrito pelo 

Onisciente, "a antiga ordem já passou" (Apocalipse 3.20). 

I   Não deixai que a democracia seja capturada pelo rufião 

em nome dos negócios de tua família. O anjo caído deve ser 

esquartejado, ter suas partes salgadas e amarradas a um cavalo 

negro, que correrá eternamente pelas trevas; 

II  Não permiti que a besta se apodere dos teus votos, apontai 

os fuzis para os sacerdotes do Templo e lançai sete pragas sobre o 

futuro do presente e o futuro do futuro. Que a fera seja carcomida 

pela fé democrática e devorada pelo Leão de Judá; 

III Não aparelhai os centuriões da tua própria guarda, nem 

tua soldadesca. O "teu Exército" é uma falsidade que vomitas 

para iludir e ameaçar o povo. Tens somente a falsa proteção 

de tuas milícias. As verdadeiras Forças são do Deus Senhor da 

Democracia, a Ele servirão. Elas farão da terra onde colhemos o 

maná de cada dia um lugar seguro. 

R
E

C
A

D
O
 

MANDATA DOMINI  
DEI DEMOCRATIAE 
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IV  Não deixai, ó meu Deus Senhor da 

Democracia, que o mentecapto, o insano, o orate, 

desvirtue as escrituras, desmoralize o decoro, eleve 

a praga à grandeza e faça da extrema miséria um 

oceano capaz de engolfar a terra e o céu. Fechai os 

olhos, sim, quando teu cavalo amarelo atravessar 

teu caminho. "Seu cavaleiro chamava-se Morte" 

(Apocalipse 6.8); 

V  Não subornarás os membros do Parlamento nem 

teus próprios legionários com prebendas, prazeres 

e quinquilharias, reduzindo-os a tua mefistofélica 

altura, a tua acovarda condição; 

VI  Todo lugar onde o voto for soberano será 

vosso. E o teu território se estenderá da Hileia ao 

Planalto, do agreste aos Pampas, da Guanabara 

às alturas, de quatriênio em quatriênio, amém. 

(Deuteronômio 11.24);

VII Esta será somente a tua primeira morte, 

besta do inferno. Saiba que Nosso Senhor Deus da 

Democracia te banirá para todo o sempre com sua 

espada flamejante. Mas seus óbitos não cessarão. 

O lugar deles será no lago de fogo que arde com 

enxofre. Nem a bênção do voto te redime. Vade retro, 

coisa ruim. (Apocalipse 21.8).   

*Paráfrases de trechos bíblicos, que bem poderiam ser 

abençoados por Deus Nosso Senhor, o verdadeiro. 
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por Bárbara Gomes Lupetti Baptista
Jurista
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é uma coisa que não existe?

(O HC 164.493/PR E A SUSPEIÇÃO DO EX-JUIZ SERGIO MORO)

IMPARCIAL-
IDADE

19

Este trabalho problematiza, desde uma perspectiva empírica, o princípio 
da imparcialidade judicial; e tem como fonte de inspiração, o Habeas Cor-
pus nº 164.493/PR, impetrado em favor do ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, tendo como autoridade coatora o ex-juiz federal Sérgio 
Fernando Moro. Enquanto dogma, a imparcialidade judicial pressupõe o 
dever dos magistrados de conduzir os processos com isenção, sem privi-
legiar nenhuma das partes. A legislação prevê as causas de impedimento 
e de suspeição, que autorizam o afastamento do juiz quando se verifica 
o rompimento de seu dever de imparcialidade. No contexto das práticas 
judiciárias, entretanto, a imparcialidade assume sentidos e representações 
particularizadas, a partir do ponto de vista dos operadores do sistema de 
justiça, especialmente os juízes. 
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é essa dicotomia, entre dogmas e práticas, 
que se pretende pôr sob descrição e sob 
discussão neste artigo, com inspiração no 
recente julgamento do HC nº 164.493/PR, 
que reconheceu a suspeição do ex-juiz 

Sergio Moro na condução do processo que culminou 
na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, sob o fundamento de que “todos têm direito a um 
julgamento justo. Nenhum ser humano tem o direito de 
se sentir perseguido”. 

A pesquisa empírica que inspirou o trabalho foi 
realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, entre 2008 e 2012, através da observação de 
julgamentos e audiências cíveis, análise de incidentes 
de impedimento e de suspeição e entrevistas abertas 
com cerca de 80 (oitenta) interlocutores, por ocasião do 
meu doutoramento. 

Embora realizada há quase 10 anos, a importância de 
revisitar os dados da pesquisa foi inspirada na divergência 
que se instalou no campo jurídico sobre a postura do 
ex-juiz Sergio Moro na condução dos processos da ope-
ração Lava Jato, especialmente após as repercussões do 
vazamento de conversas com o coordenador da força-
-tarefa, Deltan Dallagnol, divulgadas por The Intercept, 
a partir de junho de 2019, com impactos importantes, 
embora não explícitos, no recente julgamento do HC 
nº 164.493, pelo STF, em 23/06/2021, que, por maioria 
de votos, reconheceu a suspeição de Sérgio Moro na 
condução da ação penal que culminou na condenação 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, referentes ao triplex em 
Guarujá, anulando todos os atos do processo.

A revisão dos dados empíricos − e especialmente das 
entrevistas realizadas com magistrados naquela ocasião 
acerca das representações sobre a imparcialidade judicial 
−, me ajudaram a compreender melhor os impactos do 
julgamento do HC nº 164.493 e os usos retóricos dos 
sentidos da categoria “juiz imparcial”. O contraste entre 
os dados [antigos] e os fatos [novos] permitiu pensar não 
apenas sobre a fluidez da categoria “imparcialidade”, 
como também nos paradoxos da nossa cultura jurídica, 
que, entre dogmas e práticas, ilustram que os interlo-
cutores, ao mesmo tempo em que expressam a sua 
descrença na imparcialidade, como ilustra a frase “você 
sabe que a imparcialidade é uma coisa que não existe, 
né?” [dita por um magistrado − e que intitula este texto], 
por outro lado, também reverberam a necessidade de 
sustentá-la enquanto crença, afinal, “as pessoas têm 

que acreditar que ali tem um juiz imparcial”, como tam-
bém me disse um juiz certa vez. Ou, como expressa a 
ementa do acórdão do HC nº 164.493, a “imparcialidade 
do julgador é a pedra de toque do direito processual”.

Sendo assim, o interesse pelo tema da imparcialida-
de foi renovado diante dos acontecimentos políticos e 
da repercussão da Operação Lava Jato, de modo que 
pretendo justamente pensar e repensar o lugar dessa 
garantia processual em nosso sistema de justiça.

 
O CASO: O HC Nº 164.493/PR E 
A PARCIALIDADE DO EX-JUIZ SERGIO MORO

O HC 164.493/PR foi impetrado em favor do ex-presi-
dente da República Luiz Inácio Lula da Silva tendo como 
autoridade coatora o então juiz federal Sérgio Moro. 

O objetivo da impetração do HC foi a declaração de 
parcialidade do magistrado e a consequente anulação de 
todos os atos decisórios praticados no âmbito da ação 
penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, que ficou co-
nhecida como o caso do “triplex do Guarujá”. No bojo da 
referida ação penal, o ex-presidente foi condenado, em 
primeira instância, a nove anos e seis meses de reclusão.

Em paralelo à interposição dos recursos competen-
tes, a defesa do ex-presidente Lula sempre questionou 
a (im)parcialidade de Sergio Moro. Basicamente, em 
função da existência de sete fatos que denotariam a sua 
suspeição e o seu “interesse pessoal” na condenação 
do ex-presidente, ultrapassando os limites de julgador 
e atuando como se fosse investigador: 

(1) A realização de uma espetaculosa condução co-
ercitiva do ex-presidente, sem que fosse oportunizada, 
previamente, sua intimação pessoal para comparecimen-
to em juízo, como exige o art. 260 do CPP; 

(2) A violação do direito constitucional à ampla defesa 
do paciente, o ex-presidente Lula, uma vez que o ex-juiz 
realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente e 
de seus familiares e até mesmo de seus advogados, 
com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias 
defensivas; 

E
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(3) A divulgação/vazamento de conversas obtidas em 
interceptações telefônicas do paciente com familiares 
e terceiros; 

(4) A atuação interessada e pró-ativa de Moro para 
que não fosse dado cumprimento à ordem do magistrado 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembarga-
dor Rogério Favreto, que concedera ordem de habeas 
corpus para determinar a liberdade do ex-presidente 
Lula (no HC 5025614-40.2018.4.04.0000), de modo a 
possibilitar-lhe a participação no “processo democrático 
das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, 
seja nas ações de pré-campanha”;

(5) A própria sentença da ação penal do Caso Triplex, 
objeto da anulação, tendo em vista que, ao proferir a 
sentença condenatória, o ex-juiz Sergio Moro se antecipa 
estrategicamente de eventual e futura acusação de par-
cialidade. Ela faz constar que a defesa do ex-presidente 
teria sido abusiva, ofensiva e agressiva, para, ao final, 
literalmente dizer que “em relação a essas medidas 
processuais questionáveis e ao comportamento pro-
cessual inadequado da defesa, vale a regra prevista no 
art. 256 do CPP (“a suspeição não poderá ser declarada 
nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de 
propósito der motivo para criá-la”), antecipando-se e já 
se defendendo, previamente, de eventual incidente de 
suspeição (que, de fato, acabou sendo feito e ensejando 

o próprio HC 164.493, recentemente acolhido e objeto 
deste artigo);

(6) A violação do dever de independência da auto-
ridade judiciária, consistente na decisão tomada pelo 
magistrado, em 01/10/2018, de ordenar o levantamento 
do sigilo e a juntada de parte dos depoimentos presta-
dos por Antônio Palocci Filho em acordo de colabora-
ção premiada para os autos da Ação Penal 5063130-
17.2016.4.04.7000 (Instituto Lula), quando, na verdade, 
a fase de instrução processual já havia sido encerrada, 
não podendo, tal acordo, fundamentar a prolação da 
sentença. A Segunda Turma do STF, no julgamento de 
outro HC, o de nº 163.493, reconheceu a ilegalidade 
tanto do levantamento do sigilo quanto do translado 
de trechos do depoimento prestado por delator para os 
autos da ação penal do Triplex;

(7) Por fim, a ausência de imparcialidade do magistrado 
foi confirmada mediante a aceitação do cargo de ministro 
da Justiça após a eleição do atual presidente da República, 
Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal 
adversário político do paciente, ex-presidente Lula. Sergio 
Moro decidiu fazer parte do governo que se elegeu em 
oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio 
Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela 
condenação e prisão do paciente.

Por causa desses fatos, o Plenário do Supremo 
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Tribunal Federal confirmou, em sessão 
realizada no dia 23/06/2021, por sete vo-
tos a quatro votos, a decisão da 2ª Tur-
ma, que declarou o ex-juiz Sergio Moro 
suspeito para julgar o ex-presidente Lula 

no caso do tríplex do Guarujá (SP). Com o resultado, as 
acusações contra o ex-presidente foram anuladas. 
a primeira decisão, proferida apenas no âmbito da 2ª 
Turma do STF, o julgamento sobre a suspeição estava 
empatado, com dois votos contra a suspeição do ex-
-juiz – do ministro Edson Fachin (relator) e da ministra 
Cármen Lúcia – e dois votos a favor da parcialidade do 
magistrado – dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski. 
a sessão de 23/03/2021, entretanto, o ministro Nunes 
Marques proferiu voto-vista acompanhando o relator, 
ou seja, julgando contra a suspeição de parcialidade de 
Moro, porém a ministra Cármen Lúcia reajustou seu voto 
para, no mérito, acompanhar a divergência e reconhecer 
a suspeição de Moro. Logo, o resultado foi de três votos 
a dois, pela declaração de parcialidade do juiz, tendo sido 
crucial, para o resultado, a mudança de posicionamento 
da ministra Carmem Lúcia.

Apenas para contextualizar, os votos contra a parcia-
lidade, na verdade, entenderam, em síntese, que não 
caberia rediscussão do tema da parcialidade em HC no 
STF, porque as alegações de suspeição contra Moro já 
teriam sido objeto de análise, inclusive pelo Supremo, em 
recurso contra decisões do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF-4), em sede de Incidente de Suspeição – 
e que o HC não seria o remédio adequado para aferição 
de parcialidade do julgador, porque caberia apenas em 
exame de eventual caracterização de constrangimento 
ilegal, que não teria ocorrido no caso. 

Os votos a favor da suspeição de Moro, no entanto, 
superaram essa questão e se embasaram nos referidos 
sete fatos, e especificamente a ministra Carmem Lúcia 
expressou que reajustou seu voto porque, no momento 

processual em que havia acompanhado o voto do relator, 
as provas não eram suficientes para o reconhecimento 
da suspeição. No entanto, no decorrer do trâmite, fo-
ram apensados ao processo elementos de prova que, 
a seu ver, demonstraram ter havido combinação entre 
os autores processuais – juiz e acusação – que com-
provariam a quebra de imparcialidade do ex-juiz Sérgio 
Moro. Entre eles, destacou a “espetacularização” da 
condução coercitiva de Lula, sem intimação pessoal 
prévia, junto com outros atos presididos pelo então juiz 
durante o trâmite processual. Além disso, entenderam, 
como dito, ser possível arguição de suspeição em sede 
de HC, colacionando “precedentes”.

Após a decisão da Turma, reconhecendo a parcia-
lidade de Moro, o processo foi reapreciado pelo Pleno 
do STF, ou seja, os 11 ministros, em 23/06/2021, por 
ocasião do julgamento de um outro HC (193.726), cujos 
efeitos pretendiam que fossem estendidos [por afetação] 
a esse HC, objeto de minha análise.

Enfim, feita a breve análise do caso, que elucida, 
entre muitos fatores, a ausência de consenso entre os 
órgãos colegiados do Supremo e a prolação de votos 
bastante apertados acerca do comportamento do ex-
-juiz Moro, se parcial ou não (se suspeito, ou não) e os 
impactos desse resultado nos processos envolvendo o 
ex-presidente Lula, uma vez que, em todos os casos, 
não apenas nos dois HCs aqui referenciados, mas 
em diversos outros julgados envolvendo a Operação 
Lava Jato, os acórdãos tiveram sempre resultados por 
maiorias muito próximas (3 x 2 e 7 x 4). Esse resultado 
permite diversas reflexões a que não me predispus fazer 
aqui, mas passo a pensar sobre a construção da ideia 
de imparcialidade judicial, enquanto dogma, para, logo 
após, apresentar os dados que evidenciarão o paradoxo 
entre a sua idealização e os seus sentidos empíricos (que 
me dão uma percepção de que o caso do HC não é um 
ponto fora da curva, mas uma regularidade na estrutura 
do sistema de justiça).

A IMPARCIALIDADE JUDICIAL ENQUANTO DOGMA 

A imparcialidade judicial é incorporada pela doutrina 
processual, tanto civil, quanto penal, como condição do 
legítimo exercício da função jurisdicional, constituindo-se 
como “essência da jurisdição” (Galdino, 2011, p. 540; 
Greco, 2005; Lopes, 2016). 

N
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O significado discursivo do princípio da imparciali-
dade judicial está atrelado à ideia de que as partes têm 
direito ao julgamento da lide por um juiz imparcial, que 
conduza o processo de forma desinteressada. Ou seja, 
os juízes não podem ter interesse pessoal em relação 
ao resultado do processo.

No Código de Processo Civil, a garantia de imparciali-
dade está prevista nos artigos 144 ao 148; e no Código de 
Processo Penal, nos artigos 252 ao 256, que tratam das 
causas de impedimento e de suspeição que autorizam o 
afastamento do magistrado da condução do processo. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos − 
DUDH, o princípio da imparcialidade está previsto no 
artigo X. Na Convenção Americana de Direitos Huma-
nos − Pacto de San José da Costa Rica, a previsão de 
um juiz imparcial encontra-se no artigo 8º, que trata das 
garantias judiciais.

No Código de Ética da Magistratura Nacional, apro-
vado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de 
Justiça, do dia 6 de agosto de 2008, a imparcialidade 
está prevista no artigo 8º.

Enquanto dogma, a imparcialidade pressupõe o dever 
dos magistrados de conduzir os processos judiciais com 
isenção, sem privilegiar nenhuma das partes e sem ter 
qualquer interesse em favor ou contra alguma delas. 

No acórdão do HC 164.493, referencia-se voto ante-
rior do ministro Celso de Mello, no HC 95.518, em que 
verbaliza a pecha do que chama de “magistrado inves-
tigador”: “o interesse pessoal que o magistrado revela 
em determinado procedimento persecutório, adotando 
medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o orde-
namento positivo coloca à disposição do poder público, 
transforma a atividade do magistrado numa atividade de 
verdadeira investigação penal”.

O ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do 
Plenário do STF, no HC 193.726, disse que “a questão 
mais importante da magistratura é a imparcialidade. 
Tanto que a Constituição Federal não estabelece todas 
as regras de competência, mas prevê a liberdade e im-
parcialidade do magistrado”.

No contexto das práticas judiciárias, entretanto, 
a imparcialidade assume sentidos e representações 
próprias, a partir do ponto de vista dos operadores do 
sistema de justiça, especialmente os juízes. E é esse o 
próximo ponto de que tratarei. 

  

A IMPARCIALIDADE EMPÍRICA É UM MITO

As reações de perplexidade diante do compor-
tamento do então juiz Sérgio Moro em relação aos 
processos envolvendo o ex-presidente Lula, sugerem, 
equivocadamente, que a sua postura ativista, subjetiva, 
interessada e agora, declaradamente, por maioria no 
STF, “parcial” – e, portanto, comprometida com o seu 
senso de justiça particular (materializado em sua suposta 
cruzada anticorrupção) – seria inédita. Na verdade, os 
dados empíricos que pretendo compartilhar e que foram 
construídos em trabalho de campo realizado há quase 
dez anos, demonstram certa regularidade nesse modus 
operandi de se “fazer justiça”. 

Para ilustrar, um dos magistrados que eu entrevistei, 
aposentado, me disse em certa ocasião: “Eu sempre 
quis ser um juiz humano e, para isso, eu não tinha ape-
go à lei. Quando era necessário, deixava a lei de lado. 
Quando a minha intuição do ‘justo’ me motivava, eu 
fazia a justiça.” 

Um dos principais incômodos de minha atividade 
profissional como advogada, antes mesmo de ingressar 
no mundo acadêmico, sempre foi o abismo que separa 
o mundo do discurso jurídico e o das práticas judiciárias. 
Comumente, nos mais diversos campos de atuação 

“EU SEMPRE QUIS SER 
UM JUIZ HUMANO E, 
PARA ISSO, EU NÃO 
TINHA APEGO À LEI. 
QUANDO ERA NECESSÁRIO, 
DEIXAVA A LEI DE LADO”
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profissional, não vemos correspondência entre o dever-ser que consta nos manuais de direito e o que, de 
fato acontece, no mundo das práticas processuais. Para atuar como advogados(as), precisamos deter um 
conhecimento empírico, que não está disponibilizado nos livros. Um saber empírico, um saber-fazer, que 
não nos é ensinado, mas que nos é exigido, para fazer o processo acontecer. 

Por causa disso, me aproximei da antropologia, e essa circunstância me permitiu empreender pesqui-
sas empíricas sobre o direito, para tentar compreender melhor o mundo das práticas judiciárias, sem me 
restringir às idealizações normativas sobre o sistema de justiça.

A pesquisa sobre a imparcialidade judicial seguiu, portanto, esse caminho: de problematizar e de es-
tranhar o discurso normativo.

O discurso sobre a imparcialidade judicial como garantia processual e como pressuposto de validade 
do processo é tão recorrente quanto as críticas sobre a sua impossibilidade e falta de concretude. 

Por isso mesmo, um dos instrumentos de pesquisa que utilizei durante o trabalho de campo realizado 
para a tese de doutorado − que vou destacar neste tópico − foi entrevistar operadores do direito, especial-
mente magistrados, para entender qual era o seu ponto de vista sobre o ônus da imparcialidade em sua 
atividade jurisdicional. 

Associar meus dados empíricos antigos com os fatos novos da Operação Lava Jato me fez repensar 
na imparcialidade enquanto crença e nas formas particulares com que meus interlocutores tratavam esse 
dever de serem imparciais.

No voto do HC 164.493, também aparece essa ideia da imparcialidade enquanto crença. Os ministros 
do STF trataram-na como “pedra de toque do direito”, como se ela existisse de verdade e como se o ex-
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-juiz Moro, nesse sentido, fosse antiestrutural, por ter 
confrontado a crença (ou desmistificado a crença). E o 
que me chamou a atenção e me fez rever meus dados 
foi justamente revelar que, na verdade, a estrutura do 
sistema de justiça se vê diante de práticas rotineiras de 
imparcialidade (no sentido do uso do processo para fazer 
justiça no caso concreto, segundo critérios particulares 
do que seja “fazer justiça”). 

No caso do juiz Moro, os vazamentos e a amplitude 
que o caso tomou tornaram explícita essa estrutura e 
exigiram uma certa “reação” do STF – que acabou por, 
ainda que apenas por maioria, declarando a suspeição 
de Moro. Mas, ainda assim, a decisão foi, como dito, 
majoritária, apertada, e reveladora de que a percepção 
de Moro como um juiz parcial não é consensual.

Fachin disse, em seu voto vencido, que “atuação 
judicial rigorosa, ainda que, obviamente, passível de 
controle pelas vias recursais, não é sinônimo de atuação 
parcial ou destituída de impessoalidade”. E Gilmar Men-
des, parecendo referenciar outra pessoa e outro caso, 
tamanha divergência de percepção, disse: 

“O olhar em retrospecto não esconde que o juiz 
Sergio Moro diversas vezes não se conteve em “pu-
lar o balcão”. Na ordenação dos atos acusadores, o 
magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da 
exposição midiática dos acusados. A opção por provo-
car – e não esperar ser provocado – garantia que o juiz 
estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, 
como será discutido, na consagração de um verdadeiro 
projeto de poder que passava pela deslegitimação po-
lítica do Partido dos Trabalhadores e, em especial, do 
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo 
do jogo eleitoral [...]”

Além disso, o STF levou mais de dois anos para 
trazer de volta o tema (em sede de HC, o que não é 
convencional, tendo em vista a previsão do incidente de 
suspeição – formalizado no caso do ex-presidente Lula) 
e reconhecer o que estaria posto, sugerindo pensar que 
a categoria “imparcialidade” foi apropriada subjetiva e 
seletivamente. A própria ministra Cármem Lúcia havia 
votado contra a declaração de suspeição e, depois, 
reviu seu próprio voto. O que indica a fluidez do uso 
da categoria “juiz imparcial” e a mudança dos ventos 
decisionistas, a depender da conjuntura. 

Durante o meu trabalho de campo, foi bastante usu-
al que os meus interlocutores expressassem, logo no 
começo das entrevistas: “eu não acredito em imparcia-
lidade” ou “você sabe que a imparcialidade é uma coisa 

que não existe, né?” E também a categorizassem como 
“mito”, “quimera”, “fábula”, “utopia”, “fantasia”. Ao 
passo que, ao final das entrevistas, costumavam dizer 
que, apesar de a imparcialidade “não existir”, é preciso 
sustentar a sua crença, porque “se o Judiciário assume 
que o juiz não consegue ser imparcial, o sistema vai 
falir. Acaba o sistema.” “As pessoas têm que acreditar 
que ali tem um juiz imparcial, senão ninguém mais vai 
ao Judiciário para resolver seus problemas; vão resolver 
tudo sozinhos”.

Essa dicotomia me chamou especial atenção e 
me parece fazer muito sentido quando direcionamos 
o olhar para o caso de Sérgio Moro e sua atuação na 
operação Lava Jato, bem como para a recepção de 
seu comportamento na sociedade civil e no campo 
profissional e acadêmico do direito.

egundo os dados empíricos revelaram, 
mais do que existir de fato, a imparciali-
dade se constitui como crença. E guarda 
uma ambiguidade: de um lado, manter vivo 
o seu discurso serve para ocultar a sua 
eventual inexistência; e, de outro, manter 

vivo o seu discurso produz efeitos para os destinatários 
do sistema de justiça.

Trata-se de uma crença, construída discursivamen-
te pelo campo do direito (constituído por legisladores, 
doutrinadores e profissionais), que é configurada como 
uma categoria estruturante do sistema, sem a qual o 
Judiciário “fecharia as suas portas”, como me disse 
mais de um magistrado durante a pesquisa. “Todos têm 
direito a um julgamento justo. Nenhum ser humano tem 
o direito de se sentir perseguido” – como diz o acórdão 
do HC 164.493.

Independentemente de ser possível de se atingir, 
sobrevive enquanto crença: “a imparcialidade é um 
exercício de comportamento, uma coisa que você vai 
treinando com o tempo. É muito difícil! E é um mito...”. 
Mas, “tem a ver com a confiança no sistema”.

S



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

26

E tem a ver com “O poder simbólico”, de Pierre 
Bourdieu (1989), que descreve a crença e o poder das 
palavras como força de ação.

Os meus interlocutores expressavam, claramente, a 
ambiguidade de a imparcialidade, ao mesmo tempo, exis-
tir e não existir: “Eu não acredito na imparcialidade, mas 
não posso dizer isso. Acreditar que ela existe conforta, 
dá segurança. É uma falsa segurança, mas necessária. 
Todo mundo tem que acreditar que o processo vai ser 
julgado por alguém que é imparcial, que vai cumprir a 
lei. Senão, é o fim do Judiciário.” 

Daí a comoção causada quando se suscita, no caso 
da Vaza Jato, uma relação de extrema proximidade entre 
juiz e promotor, a revelar o comprometimento da impar-
cialidade que causa invalidade processual.

A mera desconfiança de sua inexistência provoca 
também a desconfiança no sistema de justiça, e a di-
luição da crença dilui o próprio sistema, de modo que 
mantê-la viva é manter vivo o próprio sistema de justiça.

Um desembargador me disse: “A imparcialidade é 
o que segura o sistema. Você não pode esvaziar esse 
discurso. Ela está ligada a confiança das pessoas a se 
dirigirem até aqui e transferirem a nós o poder de decidir 
as suas vidas.”   

Jeveaux (1999, p. 83 e 84) sustenta que a crença na 
imparcialidade cumpre o papel simbólico de oferecer 
segurança às partes: “[...] o que realmente importa é 
que, no âmbito do processo, os participantes acreditem 
(creiam) que o magistrado não vai pender para um lado”.

E Bourdieu (1983 e 1989) e Foucault (1971 e 2005) 
também nos ajudam a entender “o poder simbólico” des-
sa “ordem do discurso”, quando referenciam que aquele 
que cria o discurso tem de considerar as condições de 
aceitabilidade desse discurso e, portanto, discurso e 
verdade não estão necessariamente vinculados, tendo 
em vista que o discurso cria verdade e é realizado “ao 
ser dito”.

Dizer e reproduzir que a imparcialidade existe é tentar 
fazê-la existir. Afinal, o efeito do discurso é o que produz 
a sua materialidade. E, nos dizeres de Foucault (1971), 
o que importa não é o que o discurso diz nem o que ele 
acha que diz, mas o que ele faz. 

Nesse sentido, me pareceu interessante trazer este 
assunto, não pelo fato, de per si, de a imparcialidade 
se reproduzir enquanto crença, mas sim para explicitar 
que sustentar essa crença sustenta algo maior (o poder 
estruturante do sistema de justiça). 

Como me disse um advogado: “o Judiciário depende 
diretamente da imparcialidade”; e um desembargador: 
“Então, quando eu digo que não existe imparcialidade é 
porque não tem como, mas o discurso tem que existir 
sempre para dar segurança jurídica para a sociedade. 
Para as pessoas se sentirem seguras.”

Por isso mesmo, um ex-juiz, como Moro, ao explicitar 
de forma tão evidente a sua parcialidade, acaba por co-
locar em xeque a crença no sistema e, por isso mesmo, 
teve de ser “exemplarmente” (ainda que apenas por 
maioria), julgado e condenado à pecha de parcial. Marco 
Aurélio disse em seu voto: “Reconheço ser a suspeição 
a pecha pior, relativamente a um juízo, a um juiz, por-
que cola a prática de ato merecedor de glosa, já que se 
pressupõe não a parcialidade, mas a imparcialidade.”

O SUPEREGO DA MAGISTRATURA − 
ENTRE “SER” E “PARECER SER” IMPARCIAL

Ouvi de muitos interlocutores nas entrevistas que 
realizei: “Assim como ocorre com a mulher de césar, 
não basta ser imparcial, é preciso parecer imparcial”. Ou 
seja, para o campo do direito, a legitimidade do sistema 
se sustenta em “parecer imparcial”.

Talvez por isso mesmo, por ter posto em xeque a 
crença no mito da imparcialidade, é que o episódio da 

QUANDO EU DIGO QUE 
NÃO EXISTE IMPARCIALIDADE 
É PORQUE NÃO TEM COMO, 
MAS O DISCURSO TEM 
QUE EXISTIR SEMPRE PARA 
DAR SEGURANÇA JURÍDICA 
PARA A SOCIEDADE
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“Vaza Jato” e da “Lava Jato” e o julgamento do HC 
164.493 tenham causado tanto alvoroço (para além, é 
claro, do fato em si, de ter revelado a intimidade e a 
cumplicidade da relação entre Ministério Público e ma-
gistratura, durante a Operação Lava Jato, que repercutiu 
na prisão, às vésperas da eleição, do ex-presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva – fato que não se 
pretende minimizar, de jeito nenhum).

De todo modo, o que me interessava pontuar aqui 
(de novo, sem pretender diluir os efeitos deletérios da 
atuação de Sergio Moro) é justamente que a intensidade 
da perplexidade com o fato ocorrido tem relação direta 
com a proporção da crença.

 Ou seja, explicitar (ou tratar) como absurda, inco-
mum, inédita ou extraordinária a conduta do juiz que 
conduziu o processo da Operação Lava Jato é, de um 
lado, desconsiderar a realidade processual brasileira 
e, de outro, manter viva a crença em um conceito de 
imparcialidade sem correspondência com a realidade.

parcialidade de Moro, explicitada na 
forma como interpretou os fatos, as 
provas, as leis processuais, para fazer 
“a sua justiça” (discursivamente, anti-
corrupção) e para defender os “seus in-
teresses e ideais”, não é antiestrutural. 

Muitos juízes brasileiros cuidam de processos, avaliam 
provas, decidem casos e interpretam fatos e leis, a partir 
de sensos particulares de justiça. Afinal, uma frase que 
ouvi muito em campo foi: “a minha verdade, é a minha 
justiça” – que, a propósito, fala por si só. 

Nesse cenário, o dever de “parecer imparcial” surgia, 
nas falas dos entrevistados, como uma obrigação, que, 
ao mesmo tempo em que é necessária, os oprime, fun-
cionando como uma espécie de “superego”, que doma 
ou reprime (para controlar) os “instintos” dos magistra-
dos. Foi comum nas falas, ouvir que “seja na sentença, 
seja na audiência, as opiniões e as emoções do juiz são 
conteúdos guardados”. 

Khalil (2011, p. 293), em sua pesquisa, entrevistou 
um juiz que falou literalmente sobre a blindagem que 
a magistratura impõe. Segundo ele, o juiz tem de ficar 
muito “recolhido”, e isso, inclusive, o “inibe”. 

Escutei, repetidamente, durante o trabalho de campo, 
clamores no sentido de: “nós somos seres humanos” 
− como se o ônus da imparcialidade funcionasse como 

A

superego restritivo de sua própria condição humana 
(afligindo os magistrados).

As falas ecoavam: “toda decisão absorve o emocional 
de quem a profere”; “somos humanos”; “quando é que 
não julgamos com o coração?”.

Percebi, no trabalho de campo, que, ao mesmo tempo 
em que os magistrados, durante as entrevistas e em 
manifestações públicas, nos julgamentos e audiências 
que assisti na ocasião da tese de doutorado, tentavam 
demonstrar que o processo é racional, objetivo, e a 
imparcialidade judicial lhes impede de acessar o seu 
subjetivismo e o seu lado humano, a fim de evitar a 
“contaminação” da análise dos autos processuais, 
também ficava clara para mim a percepção de que esse 
fim lhes era muito penoso e de difícil acesso, porque, 
“enquanto seres humanos”, eles acabavam, querendo 
ou não, se valendo de suas emoções e agindo de forma 
nem sempre racional.

Uma juíza me disse uma vez: “O maior dilema é o 
seguinte: você não pode julgar com o coração. A sua 
referência é a lei. Mas só que você tem um coração. E 
faz o que com ele?”.

Nessa linha, a postura de Sergio Moro, comprometida 
por suas convicções pessoais e sensos particularizados 
de justiça (e não estou nem absolvendo-o, nem conde-
nando-o), no tratamento e na condução da Operação Lava 
Jato, apontando, inclusive, sua relação pessoal com o 
Ministério Público, não é inédita, nem extraordinária; é 
recorrente no sistema de justiça.

Sentenças proferidas por juízes comprometidos por 
moralidades e intenções particulares que interferem na 
jurisdição prestada, porque permeadas por possibilidades 
interpretativas incontroláveis, são proferidas diariamente 
em nosso sistema de justiça.

E a pesquisa que respaldou a minha tese (Lupetti 
Baptista, 2013), aqui muito recortada, explicita que as 
práticas judiciárias e as decisões judiciais são orienta-
das por percepções subjetivas dos operadores e por 
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suas interpretações pessoais sobre a lei, os fatos e as 
provas produzidas no curso do processo judicial – logo, 
incontroláveis e imprevisíveis. 

Entre o dever de parecerem imparciais e o fato de 
serem humanos, minha pesquisa antiga em contraste 
com os novos fatos explicitados no contexto da Lava 
Jato, revelam que, no Brasil, os magistrados transitam 
em um sistema de crença na sua própria imparcialidade, 
construída discursivamente pelo campo do direito, e que 
funciona como estruturante do sistema judiciário. 

Nesse sistema, o que permite e reforça o exercício 
arbitrário do poder de decidir conflitos a partir de critérios 
casuísticos é a ausência de consenso sobre o significado 
das leis, que desloca para o juiz o poder de interpretar e 
de decidir, no caso concreto, qual é a melhor solução ou 
“a mais justa” para a lide. Sendo assim, os dados são 
reveladores de que os resultados dos processos judiciais 
estão comprometidos e imbricados com os sensos de 
justiça particulares dos profissionais do direito que os 
conduzem.

Os dados da pesquisa de campo demonstram, ainda, e 
finalmente, que os juízes conduzem e decidem os proces-
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sos judiciais a partir de moralidades que servem mais para 
justificar a parcialidade que exercem do que propriamente 
para reforçar o seu papel de julgador imparcial.

Nesse diapasão, o comportamento do juiz Sergio 
Moro na condução dos processos da Operação Lava 
Jato não se apresenta como extraordinário ou incomum, 
mas sim como revelador de uma lógica e de uma cultura 
jurídica que centraliza no juiz as escolhas sobre fatos, 
evidências, verdades, leis, interpretações e sensos 
particularizados de justiça. Moro e a Operação Lava 
Jato são, portanto, a mais pura explicitação do sistema 
de justiça brasileiro. Assim como, a postura do STF de, 
por maioria de votos, sem consenso, mais de dois anos 
após os fatos, condená-lo à pecha de “parcial”, também 
explicita a lógica pendular e seletiva desse sistema.

E, entre normas e fatos, os paradoxos da cultura 
jurídica brasileira vão se revelando. 
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1.  O habeas-corpus é um instrumento processual que visa garantir a liberdade de 
alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada 
por abuso de poder ou ato ilegal. Está previsto no art. 5º da CRFB/88, inciso 
LXVIII e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal.

2.  A ação penal foi proposta com base em denúncia formulada pelo Ministério 
Público Federal, pela suposta prática de crimes de corrupção (arts. 317 e 333 
do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998), 
no âmbito da denominada Operação Lava Jato. Na referida ação, o Ministério 
Público Federal alegava que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da 
Silva teria participado conscientemente do esquema criminoso, inclusive tendo 
ciência de que diretores da Petrobrás utilizavam seus cargos para recebimento 
de vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos políticos. No 
caso específico do ex-presidente, o MPF alegava que as supostas propinas 
decorrentes das contratações indevidas feitas pela Petrobrás especificamente 
a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores teriam sido materializadas na 
disponibilização ao ex-presidente do apartamento 164-A, triplex, do Condomínio 
Solaris, de matrícula 104.801 do Registro de Imóveis do Guarujá/SP, sem que 
houvesse pagamento do preço correspondente.

3.  Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.
asp?id=15346606406&ext=.pdf>. Acesso em 19 set 2021.

4.  Art. 260 do CPP. “Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, 
reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a 
autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença [...]”.

5.  Em decisão de 31/03/2016, o ministro Teori Zavascki, nos autos da Reclama-
ção 23.457, reconheceu que a decisão do ex-juiz que ordenou os vazamentos, 
violou a competência do STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras 
de foro por prerrogativa de função, e ainda se revelou ilícita por envolver a 
divulgação de trechos de diálogos captados após a determinação judicial de 
interrupção das interceptações telefônicas. O STF literalmente decidiu que o 
“vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi mani-
puladamente seletivo”.

6.  Na ocasião, mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o 
ex-juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a 
ponto de telefonar ao então diretor-geral da Polícia Federal, dr. Maurício Valeixo, 
e sustentar o descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério 
Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de um réu, o ex-presidente, 
em um caso no qual já havia se manifestado como julgador.

7.  Apenas para não deixar sem explicação, o HC 193.726 tratava da incompe-
tência do juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, então 
presidido por Sergio Moro, para processar e julgar a Ação Penal 5046512-
94.2016.4.04.7000/PR, determinando-se, entre os efeitos correlatos, a remessa 
dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. O fato de ter sido declarada 
a incompetência do juízo de Moro neste outro HC, 193.726, trouxe à baila a 
rediscussão do tema de sua suspeição, do HC 164.493, entendendo-se, a prin-
cípio, que a incompetência teria tornado prejudicada (ou sem efeito) a tese da 
parcialidade. No entanto, o ministro Relator do HC da questão da incompetência, 
HC 193.726, Gilmar Mendes, esclareceu que não haveria relação de prejudicia-
lidade entre os julgamentos, conforme a própria 2ª Turma já teria decidido em 
questão de ordem, e, com isso, inaugurou a votação no sentido de reconhecer 
a legitimidade da decisão da 2ª turma, no HC da imparcialidade. A íntegra do 
acórdão ainda não está disponível no site do STF. Mas, eis o voto do ministro 
Gilmar Mendes, disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/moro-suspeito-
-julgar-lula-decide.pdf>. Acesso em 19 set. 2021. Em seu voto, Gilmar Mendes 
afirmou que não se poderia admitir “que a autoridade da Segunda Turma seja 
esvaziada em momento posterior. Não é demais ressaltar que inexiste hierarquia 
entre os órgãos ou ministros integrantes desta Supremo Tribunal Federal”. 
Segundo seu voto, “o Plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão 
proferida pela Segunda Turma no HC 164.493” (grifou-se). Ou seja, o julgamento 
da incompetência, no HC 193.726 não afetaria a decisão sobre a suspeição, 
tomada pela 2ª Turma no HC da parcialidade, HC 164.493, e soberana. O voto 
de Gilmar ganhou apoio dos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, 
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Dias Toffoli, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Ficaram 
vencidos, porém, os ministros Luiz Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Fux e 
Marco Aurélio. Por 7 votos a 4, então, manteve-se a decisão de suspeição de 
Moro proferida no HC 164.493. A maioria de 7, pelas razões acima menciona-
das. E os 4 demais, vencidos, por motivos diversos. Em resumo, entenderam 
assim: Fachin, pela extinção do HC, porque teria sido prejudicado pela decisão 
sobre a incompetência; Barroso, pela extinção do HC, entendendo que o jul-
gamento da suspeição seria nulo, porque não poderia ter sido decidido pela 2ª 
Turma, mas pelo Plenário do STF; e Fux e Marco Aurélio, que as gravações do 
The Intercept, que explicitaram os vazamentos das conversas entre o ex-juiz 
Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, no âmbito da Operação Vaza Jato, 
evidenciando a relação íntima existente entre MP e magistratura, não poderiam 
ter sido consideradas no HC que reconheceu a parcialidade de Moro, porque 
ilícitas (sendo que o acórdão é expresso ao mencionar que as gravações da 
Vaza Jato não teriam sido consideradas na decisão, porque ilícitas – ao menos 
não o foram  expressamente).

8.  Sobre a colegialidade no STF, ver: NASCIMENTO, Carlos. O Supremo de 
“portas abertas”: a colegialidade em ação. Direito, Estado e Sociedade n. 56 
p. 10 a 39 jan/jun 2020 e SETA, Cristina Gomes Campos de. Consenso nas 
Decisões do Supremo Tribunal Federal: um estudo empírico sobre a construção 
da verdade jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

9.  DUDH, artigo X: “Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma 
justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, 
para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ela.”

10.  Pacto de San José da Costa Rica, artigo 8º, 1: “1. Toda pessoa terá o direito 
de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um 
juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anterior-
mente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 
ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. (OEA, 1969)”.

11.  O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, 
com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma 
distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa 
refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. (CNJ, 2008)
12.  Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-abr-22/stf-forma-maioria-
-manter-suspeicao-moro-julgar-lula>. Acesso em 22 ago. 2021.

13.  [...] o poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, 
de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo, e 
deste modo, a ação sobre o mundo, e portanto o mundo; poder quase mágico 
que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força [...] entre os 
que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria 
estrutura do campo em que se reproduz e se produz a crença o que faz o 
poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou a de 
subverter é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, 
crença cuja produção não é da competência das palavras (Bourdieu, 1989, p. 14 
e 15). E Foucault (2005), por sua vez, também apontara que o discurso interfere 
na realidade; aliás, ele está, inclusive, na ordem das leis. Aqui, não se pretende 
aprofundar a discussão, mas apenas pontuar que o discurso seria constitutivo 
da realidade e produziria, como o poder, inúmeros saberes. Discursos e práticas 
estão, portanto, implicados mutuamente. E, nesse sentido, a crença consolidada 
na reverberação do discurso sobre a imparcialidade, produz efeitos práticos.

14.  Marcel Mauss (2009, p. 325 e 335), sociólogo e antropólogo francês, 
escreveu um texto muito interessante - intitulado “a expressão obrigatória dos 
sentimentos (rituais orais funerários australianos)” − que me serviu de inspira-
ção. Ele trata os sentimentos como fenômenos sociais, não exclusivamente 
individuais e subjetivos; não espontâneos, mas obrigatórios, ritualizados, pre-
visíveis. O texto é especialmente curioso, porque mostra que os sentimentos 
manifestados nesses rituais, por serem obrigatórios, não são necessariamente 
genuínos, mas ao olhar externo, precisam ser expressos. A leitura permite fazer 
um paralelo com os sentimentos do Judiciário e sua expressão ou contenção 
obrigatória por parte dos magistrados. 
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(Contos de irrealismo fantástico)



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

32

INDIGNADOS DEPOIS DE LEREM ESTAS COISAS, MEUS PERSONAGENS SE REUNIRAM 

EM PROTESTO. GLUB GLUB DISSE ESTAR VIVO; TRANCILDA MARCIRE ESPALHOU 

PODRIDÃO NA SALA; JOSIANINHO GARANTIU TER PARADO DE ENCOLHER; TIA 

ANACLETA, COM OS DOIS OLHOS ABERTOS, VIU SEU CÉREBRO ESCORRER PELOS 

OUVIDOS; GETULMINO JUROU JAMAIS TER IDO À ITÁLIA, ONDE SE ENCONTRAVA 

NAQUELE MOMENTO; QUASEMIRO ABANDONOU OS TRABALHOS ANTES QUE 

TERMINASSEM; JOSÉ DE ALENCAR LEU “IRACEMA” EM VOZ ALTA E TODO MUNDO FOI 

EMBORA. NUNCA SE TINHA VISTO TAL REVOLUÇÃO LITERÁRIA. UM DIA, CONFÚSIO, 

O FILÓSOFO FRANCÊS NASCIDO NA CHINA, IRÁ EXPLICÁ-LA DE UMA MANEIRA 

TOTALMENTE INCOMPREENSÍVEL. ELES QUE SE DESENTENDAM. NADA TENHO A VER 

COM A SUA REVOLTA. SÓ CONTO HISTÓRIAS VERDADEIRAS.

Percorrendo os corredores do Vaticano, Getulmino Sânfora abriu 

a porta improvável e viu o papa sentado numa poltrona branca sem 

fundo. Houve constrangimento, mas ele pediu desculpas, retirou-se e 

foi se recompor nos jardins. Decidiu incluir o episódio no seu próximo 

livro recém-publicado.

No dele, pode ser; no meu, não. Tenho ideia melhor. Cansado de 

tanto amar, Josiano Xavier quis um dia criar na sua imaginação uma 

mulher diferente, de olhar e voz envolvente... Êpa!, isso é plágio. Tento 

de novo. Insuflado pela propaganda, o Vale do Enxerto tornou-se o lugar 

mais visitado daquele país andino. Não que fosse um país cortado pelos 

Andes. Andinos eram os seus habitantes que, de tão pobres, nunca tinham 

visto um automóvel. Iam pra todo lugar andindo. Andindo, não, andando.

Cheguei ali sozinho, pilotando uma asa delta. O motor enguiçou e, antes de eu me lembrar que 

asas deltas não têm motor, já tinha feito o pouso forçado matando dois jumentos e uma freira que 

fazia não sei o que no meio de tantos jegues. Gostei do Vale, onde não circula dinheiro, só vales. 

Meu companheiro de viagem apresentou-se ao bar da esquina, comprou uma cerveja e a pôs no 

sol, para que esquentasse. Eu lhe repreendi. Se queria algo quente, que comprasse um café com 

pão, bolacha não. Era o som que a locomotiva maria-fumaça fazia: café-com-pão-bolacha-não.

Absorvido nesses pensamentos medievais, mal ouvi quando o trem parou na estação, eu 

sentirei no coração a alegria de chegar. Acordou-me o cobrador brandindo em meu rosto velha 

apólice do Banco Mercantil. Ofereci-lhe quitar a dívida com um vale. Ele recusou. Jogou-me janela 

a fora. Getulmino veio em socorro. Uma amizade antiga nasceu naquele momento: ele me contou 

a história do papa, comprou um picolé de açaí na Mercearia Pará e desapareceu no horizonte, tão 

misteriosamente quanto havia aparecido.
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Encontrei Josiano Xavier, a quem não via desde antes de ele 

nascer, numa fila de auxílio emergencial. O homem tinha quei-

xas: – Você me fez de bobo: eu apareço e desapareço em sua 

história, como se não valesse nada. Pedi desculpas: – Acertei, 

então? A raiva desapareceu. Apresentou-me à família: – Josia-

na, minha mulher; Josianinho, meu filho mais velho; Josianinha, 

a segunda; Josianinhozinho, o terceiro; Josianinhozinhoíssimo, 

o quarto e ... – Basta! interrompi-o. – Como sabe? Desconversei. 

Só uma besta teria um filho chamado Basta.

Meu olhar se fixou em Josianinho. Ele nasceu com metra-

gem negativa, corrigiu isso, depois, mas nunca ultrapassou os 

48 centímetros. Era mais alto deitado do que andando. De nada 

servira o pai pendurá-lo pelos pés todas as noites, num gancho de rede, a fim de que esticasse enquanto dormia. 

Só lhe cresceram os dedos. Tanto que o filho de Josiano, quando descansa os braços, varre o chão com as unhas. 

Pior é que o menino, desde há um tempo, vem encolhendo.

Nenhum médico pôde explicar aquilo. Nem ajudar, muito menos. Um curandeiro homeopata, sim. Descobriu que 

Josianinho diminuía cada vez que pronunciava um cê-cedilha. Todos nós falamos palavras com cês-cedilhas. Mas, 

não encolhemos. Josianinho encolhia. O pai foi informado de que o Dr. Silvana tinha problema oposto: crescia 30 

milímetros e meio por cada crase pronunciada. Seu consultório ficava num teatro. Ele se punha de pé no primeiro 

piso e atendia os clientes no balcão.

Muito culto, Silvana empregava crases em abundância, daí ter crescido tanto. Quando soube de Josianinho, teve 

a ideia de ir com ele à Academia Brasileira de Letras pedir uma reforma ortográfica. Pegaram o VLT na Praça Mauá 

e foram. Bateram na porta do edifício, mas ali só havia surdos, de modo que subiram as escadas sem autorização. 

Encontraram José de Alencar dormindo. – Seu José, falou Silvana, seu José, acorde. – Iracema, meu grande amor 

foi você, respondeu Adoniram Barbosa por trás da porta.

O barulho fez Alencar interromper o sono. Ouviu atentamente a reivindicação dos dois, o que crescia com as 

crases e o que encolhia com os cês-cedilhas, mas disse que nada podia fazer. – Tenho problema pior: aumento de 

tamanho quando escrevo palavras simples e diminuo com os polissílabos paroxítonos. Dr. Silvana não podia acre-

ditar no que ouvia. – Quando terminei de escrever “O Guarani”, estava quinze centímetros mais baixo; “Lucíola” me 

levou mais cinco; “Ubirajara”, outros tantos. Só não parece porque fiz implantes de canelas.

Aparecido, só, não: Aparecido e Aparecida, o casal mais importante de Macioba, onde eu estava agora. Cidade 

tão pequena que qualquer topada podia causar uma guerra cívico-militar por violação de território inimigo. Eu não 

iria permanecer ali, a não ser pelo fato de que estava preso e condenado a trinta anos. 

Todo mundo que visitava Macioba era condenado a trinta anos. Achei justo, mas ninguém cumpria a pena: a 

cadeia fora construída exatamente em cima da Tríplice Fronteira, o que a fazia invadir dois países vizinhos, possi-

bilitando aos detentos escolher para qual deles escapar. O carcereiro vendia passaportes. Optei pelo país andino, 

por ter feito ali muitos inimigos entre jumentos e freiras. Voei com a asa delta consertada pela oficina Tomorrendo, 

levando a caneta Parker 51 com que Dom João VI escreveu a sentença de morte de Napoleão Terceiro.

JOSIANINHO 
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– Nada de reforma tributária, decretou o escritor cearense, misturando as coisas, enquanto saía de fininho, pois 

terminara a hora do almoço, e o dono da casa, seu rival Machado, já tinha entrado no elevador. – Ele aspergiu rapa-

pés sobre os magistrados e ocupa essa cadeira inconstitucionalissimamente, desabafou Alencar, enquanto encolhia 

quase dois centímetros. – A pandemia não perdoa, disse Josianinho que, além de pequeno, era burro.

Essa história termina aqui, pois o editor do livro me ordenou, peremptoriamente: nenhum capítulo terá mais de 

uma página. Nem menos. Não fosse isso, eu ainda teria muito a dizer sobre Josiano e seus filhos. Principalmente, 

sobre Basta, que tinha, realmente, uma cara de BR 101 chegando a Natal.

Na infância, ela abria apenas um olho de cada vez. Na mocidade, 

também. A vida inteira. Todas as horas do dia e da noite. Tinha insô-

nia, pois só conseguia dormir pela metade. Puro capricho, mas com 

curiosas consequências: se usava o olho direito, tudo lhe parecia lindo; 

se o esquerdo, o mundo era um inferno. Seus humores e propensões 

variavam do mesmo jeito. Meiga hoje, agressiva amanhã; amiga hoje, 

traidora amanhã; santa hoje, peca- dora amanhã. Até no último caixão, 

se lhe desciam uma pálpebra, a outra subia. 

Minha primeira lembrança dela é a do incêndio. Eu devia ter uns 

cinco anos. Morávamos na mesma casa. Anacleta pôs fogo no quarto 

onde eu dormia. Tinha estocado gasolina no tempo em que o dólar 

estava barato. Ficou satisfeita quando as chamas subiram até o teto, tomando todo o espaço. Só escapei porque 

o relógio cuco anunciou um novo dia. Anacleta trocou o olho aberto do esquerdo para o direito e extinguiu o fogo 

em poucos minutos.

Com o tempo, as pessoas perceberam a relação entre o olho que Anacleta mantinha aberto e o estado geral 

do seu espírito e só lhe dirigiam a palavra se ela estivesse em dia bom. Adiantou pouco, pois quando ela olhava o 

mundo pela esquerda, fazia planos diabólicos. De uma feita, marcou reunião virtual com as amigas. Como sabia 

que nenhuma aceitaria o convite se ela aparecesse com o olho direito fechado, pôs-se em frente ao espelho e fez 

um vídeo com a imagem invertida. Mandou pela rede social.

Dezoito mulheres se apresentaram na hora do encontro. A primeira coisa que ouviram foi: “Cambada de vagabun-

das!” Estupefatas, as amigas foram chorar na rua. Regininha gritava: “É a mula que te pariu!” Essa, muito piedosa, 

rezava todos os dias, pedindo que alguém desse um jeito em Anacleta. Ia além do apenas pedir. Fazia sugestões. 

Que furassem o olho esquerdo da minha tia. Regininha era muito boa.

Certa vez, uma santa desceu ao mundo e se apresentou a Anacleta olho direito. Teve a melhor impressão. Voltou 

no dia seguinte. Foi recebida por um roqueiro heavy metal que estampava no peito um enorme pênis tatuado em 

vermelho sangue. A moça transcendental nunca mais quis saber da Terra. Mas, onde vivia, espalhou somente a parte 

boa da história. Por isso, outra santidade interessou-se pelo assunto. Decidiu aterrissar em plena rua onde moravam 

minha tia e as amigas dela. Foi estraçalhada pelo motorista bêbado de um caminhão sem freios.

Regininha, que estava no local por acaso, presenciou tudo e, depois de consumada a tragédia, reuniu os pedaços 

da santa e os mandou via Sedex de volta ao lugar de origem. Foi contar o caso às amigas, mas nenhuma lhe deu 

crédito. Revoltada, decidiu envenená-las com a linguiça que aquela apresentadora da televisão diz ser ótima. Ana-

cleta olho direito foi a primeira a dizer que iria ao churrasco. No dia seguinte, entretanto, com o outro olho aberto, 

não foi. Ao invés disso, fez uma denúncia anônima, e a Polícia prendeu tanto as mulheres quanto a carne de porco.

ANACLETA

MACONDO 
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Na madrugada seguinte, o governador ouviu o telefone tocar. Era o secretário de Segurança. Dez policiais haviam 

morrido com dores estomacais insuportáveis. Falavam de umas linguiças que Dona Anacleta Suportino da Silva 

havia mandado eles comerem. – Mas, quem é Anacleta Suportino da Silva? – perguntou o governador. – Apresentou-

-se como sua amiga – respondeu o secretário. Com o olho esquerdo aberto, Tia Anacleta compareceu ao enterro 

coletivo. Estava radiante.

Getulmino Sânfora Filho (Filho ou Espírito Santo? Nunca sei) bateu minha carteira e levou 

Pix, assinatura digital, quatro bitcoins, todas as transferências eletrônicas que eu havia feito 

desde a morte de Tancredo Neves, um retrato de São Domingos Sávio, a bengala de vovô 

Nominando, dois caroços de mandioca e a devolução do imposto de renda de 1941, que nunca 

recebi. Pior é que eu não tinha essas coisas comigo. Tia Anacleta me ajudou a encontrá-las. 

Nada foi assim, mas o editor cobra os originais do romance e eu não sei mais o que inventar.

Eita! Lembrei-me de outro caso. Começou na Ponte Giratória. Não sei o que eu estava 

fazendo lá. Avistei alguém nadando a braçadas no mar revolto, emitindo gritos: – Vim salvar o 

Brasil! Consultei o relógio. Ainda faltavam dois anos para a eleição. Não devia ser candidato. Mas 

ele insistia, aos berros: – Vim salvar o Brasil! – Vim salvar o Brasil! Uma multidão se juntou a mim. 

A ponte demorava muito para dar um giro completo, de modo que a maior parte do tempo está-

vamos de costas para o nadador. Suas últimas palavras foram: – Glub, glub. Não sei o que queriam dizer. 

Como não apareceu mais, imagino que ele tenha salvo o Brasil submarino.

Vieram, então, as formigas. Milhares delas. Milhões. Eram minhocas, na verdade, pelo jeito como cantavam “eu 

fui a Itororó beber água não achei, achei bela menina que em Itororó deixei”. Provocaram imenso engarrafamento 

de trânsito na Quinta da Boa Vista, que se prolongou pela sexta e sábado. Precisou o padre vir com uma vara de 

pescar para as minhocas desaparecerem. Mesmo assim, duas foram levadas para a delegacia. Eu as ouvi depor em 

libras esterlinas. Uma se revoltou por lhe chamarem de minhoca. Era macho. 

O delegado tinha sido demitido. Em seu lugar, havia um general. Trouxeram o canhão. O minhoco disparou o 

tiro de misericórdia, antes de ganhar da rua, empatar com a avenida, e ser vencido pela Alameda Santos aos 49 

minutos do segundo tempo. Na Broadway, cartazes anunciavam Chitãozinho e Xororó. 

Acho que me perdi. Cadê o Filho e o Espírito Santo? E o Amém? Encontraram o cadáver do Glub estraçalhado 

pelos tubarões. – Vim salvar o Brasil, vim salvar o Brasil, gritavam as tripas remanescentes. Quantas rodadas deu 

a Ponte Giratória desde que abandonei o local? Vovô Nominando telefonou: quer a bengala de volta. Sente a mão 

vazia, agora que a terra lhe comeu as carnes.

Estou desorientado. Ou conserto isso ou meu romance não vai ganhar o prêmio Nobel da Física. Nem o Oscar 

do basquete. Me aconselharam a tomar uma cachaça não é água não, cachaça vem do alambique, água vem do 

ribeirão para ver se consigo psicografar alguém famoso. Pensei em Luiz Felipe Scolari, mas ele ainda não terminou 

de contar os gols da Alemanha. Melhor Manuel Bandeira, que vai me dizer se a barata de Kafka sobreviveu à de-

detização; se Carolina acordou com os versos querida, aos pés do leito derradeiro em que descansas desta longa 

vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro; se Dunga entende mesmo de tosse, 

como deu pra dizer, ultimamente.

Getulmino, este capítulo ficou um Ministério Extraordinário da Reforma e Desenvolvimento Agrário. É tudo culpa 

sua, que, em vez de fazer o concurso, foi ser artista de rua. Você está expulso do livro.

GLUB GLUB



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

36

Casemiro ficara rico traficando promessas de compra e venda. As compras, trazia pra casa, sem pagar; das 

vendas, entregava promessas. Tinha nove filhos, mas, ao morrer, deixou as dentaduras só para o mais novo. Com 

32 dentes extras na boca, qualquer discreto sorriso de Extrógeno era uma gargalhada. No início, ele tentou manter 

os negócios do pai. Não conseguiu. Começava bem, mas logo punha tudo a perder. Então, ganhou o apelido de 

Quasemiro. E desenvolveu o gosto pelas coisas inacabadas. 

Quase construiu a maior packing house do mundo – sem saber nem o que era packing, nem o que era house. 

Quase quebrou o Banco do Brasil. Quase ergueu, em pleno deserto 

da Mata Atlântica, com barros e berros, um refúgio epistolar. Quase foi 

aceito no Céu, sendo impedido apenas porque, na contabilidade dos 

pecados, ele tinha se masturbado 25.514 vezes, quando o máximo 

permitido (dado o precedente do padre Besouro) era 25.513. Diante 

disso, Quasemiro desistiu de morrer.

Voltou pra Terra outro homem. Disse que ia arrumar emprego, mas, 

por conselho da namorada, trocou os planos pelos inclinados. Iriam 

os dois pedir pensões como incapazes: Extrógeno alegaria dentes em 

excesso; Trancilda, disposição em falta. Que conseguiriam emplacar 

o golpe, era líquido e certo. De fato, as pensões foram concedidas. O 

dinheiro lhes era entregue em baldes d’água toda quinta-feira. Nas 

tentativas de resgatá-lo, provocavam enchentes na América Latina.

Já ninguém podia viver na Guatemala, o que não era novidade, mas, você sabe, por uma boa desculpa a gente 

faz tudo. O governo de lá mandava desesperados telegramas manhãários, tardiários e noturnários para o do país 

onde Quasemiro e Trancilda, mergulhados no balde, tentavam pegar as notas de três reais que lhes permitiriam 

ganhar a vida sem fazer força. Cada minuto que passavam naquilo, a água subia mais um metro em rios distantes. 

Saiu até nas redes sociais do sertão cearense.

Enquanto isso, padre Besouro estava possesso. Não com os guatemaltecos, suecos e meruecos que morriam 

afogados como peixes amazônicos, mas com o número 25.514. Considerava-se ultrajado com o desempenho 

monossexual de Extrógeno. Em represália, voltara à atividade e já tinha feito o registro no Livro Guinness do novo 

recorde mundial em onanismo: 26.382. Queria ver quem ganhava dele. – Você vai ser expulso daqui – advertiu-lhe 

São Esmíndolo. Mas, Besouro tinha amigos.

Nadando em águas turvas, Trancilda virou sereia. De só comer piabas, teve uma indigestão e morreu. Comple-

tamente. Quasemiro viúvo chorou tanto que o balde secou, criando uma fenda por onde ele fugiu. Juntou os irmãos 

para refazer o testamento do pai, que sempre considerara injusto. Renunciaria às dentaduras. Um torneiro mecânico 

ladrão lhe prometera desmembrá-las: seriam 3,555556 dentes para cada herdeiro.

Nunca se viu tanta gente feliz. Até o padre Besouro interrompeu a tentativa de melhorar sua marca olímpica e fez 

uma laive homenageando a família que reza unida permanece unida. São Esmíndolo aproveitou a distração do atleta 

manual para fuxicar contra ele, mas Besouro foi defendido por Trancilda que, apesar do rabo esquisito, dormia no 

Céu, por causa do ar-condicionado. De Catolé do Rocha, onde se achava vendendo terrenos na Lua, Casemiro, o 

pai dessa confusão toda, mandou saudações vascaínas.

BESOURO

MACONDO 



A primeira vez que encontrei Trancilda Marcire ela falava italiano enquan-

to dormia profundamente. A segunda, também. Idem para todas as outras. 

Soube depois de sua insatisfação com o fato de os dias terem apenas 24 

horas, o que a impossibilitava de passar mais tempo sem fazer nada. Aos 

gritos, confessou-me nutrir o sonho de ser punida, exposta à execração 

pública, trancafiada em prisão de segurança máxima. Vive tentando. Mas, 

não consegue, o ideal lhe foge.

Encheu a mãe de dívidas impagáveis e a matou por estrangulamento 

auditivo, pois assoviava e fazia glu todo o tempo em que estavam juntas. 

Foi a julgamento no Tribunal do Júri. A acusação pediu a pena máxima. 

“É agora”, disse Trancilda para si mesma. Que nada. Foi absolvida por 

conhecer as declinações latinas. Em seguida, conseguiu um atestado de 

doente mental com a ideia de ganhar uma grana processando o médico 

que o assinara. Estava a ponto de fazer a denúncia quando o homem 

perdeu sozinho na Mega-Sena e morreu. Ela não tem mesmo sorte. 

Trancilda traiu todo mundo que a sustenta. Confiava receber o des-

prezo, em troca realizando seu sonho, enfim. Os amigos, porém, não a repudiaram. Ao 

contrário, ela preservou os que tinha e ainda ganhou outros, a quem também traiu. Próxima do desespero, 

vendeu três vezes o mesmo Coração de Jesus, cuspiu nos livros santos, fraudou o Serviço Militar. Queria a danação 

eterna, mas descobriu que o Inferno não existe. Roubou o automóvel da vizinha e botou a culpa na faxineira, que, 

devastada, suicidou-se jogando-se do centésimo andar. (A moça ainda está caindo, enquanto escrevo estas linhas.) 

“Agora pego uns dez anos”, pensou. Não pegou nem processo. Foi homenageada pelo condomínio.

TRANCILDA

Epílogo queria aparecer no final do texto. Consenti. Mas, ele só sabe terminar as coisas, 

não tem história nova. Seu primo Monólogo tem. Nas duas que me contou, a palavra eu 

aparece 300 vezes. Achei muito. 

gustavomaiagomes@gmail.com 
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AS CINCO FACES DE

SOBRE MALES COMPARTILHADOS, PARADIGMAS 
  DE SEGURANÇA E DEFESA PLANETÁRIA

APOPHIS:

No Natal de 2004 a detecção de um asteroide de 
aproximadamente 350 metros alarmou a comunidade 
científica, quando os cálculos de trajetória apontaram 
um risco significativo de colisão com a Terra em 2029 
(CHESLEY, 2005). Em 2017, uma modelagem de cenário 
revelou os danos potenciais, estimando que o impacto 
do 99942 Apophis liberaria em torno de 1.000 megatons 
de energia, devastando por completo uma região de 
aproximadamente 100 km de raio e afetando uma área 50 
vezes maior com ondas de choque, ventos de furacão e 
incêndios generalizados (SHUVALOV et al., 2017). 

Apophis poderia apequenar até mesmo a explosão 
atômica mais potente da história. Em outubro de 1961 a 
então URSS detonou uma bomba de 50 megatons sobre a 
ilha Novaya Zemlya – a explosão produziu um cogumelo de 
64 quilômetros de altura e foi avistada a 1.000 quilômetros 
de distância (ADAMSKY; SMIRNOV, 1994). O choque de 
Apophis, por sua vez, seria capaz de liberar 20 vezes mais 
energia, o equivalente a 71.428 bombas de Hiroshima.

Nos anos 1950, a perspectiva de uma hecatombe de 
proporções igualmente aterradoras impulsionou o interesse 
pela pesquisa em desastres, resultando na diversificação da 
produção e no surgimento de diferentes perspectivas sobre 
o fenômeno. Não há um consenso sobre como dividi-las 
e organizá-las. Em “What is a disaster” (QUARANTELLI, 
2005), Claude Gilbert identifica três grandes abordagens, 
úteis para uma primeira aproximação: (1) o desastre como 

uma reprodução da guerra, resultado da ação de um 
agente externo; (2) o desastre como uma expressão da 
vulnerabilidade social, o que coloca o agente em segundo 
plano, priorizando a análise das fragilidades socioeconômicas, 
políticas e culturais e (3) o desastre como o ingresso em um 
estado de incerteza, em que formas de ver e agir rotineiros 
são incapazes de orientar e instruir a ação humana.

Tal como alertam Russel Dynes e Thomas Drabek 
(1994) há uma profunda ligação entre a ciência dos 
desastres e as políticas públicas. Comumente os 
conceitos produzidos pela investigação científica tornam-se 
instrumentos de ação, moldando legislações, campanhas 
educativas, práticas técnico-profissionais, discursos 
parlamentares, agendas de pesquisa e programas de 
cooperação internacional. Mudanças no significado de 
conceitos importantes como desastre, vulnerabilidade, 
desenvolvimento e risco interferem na forma, objetivos, 
meios, responsáveis e afetados pelas políticas públicas. 
O controle do discurso influencia largamente o controle 
de um vasto aparato político, incluindo a escolha de quais 
riscos são tratados e quais podem ser negligenciados. 
No reverso da moeda a utilidade do conhecimento para 
a consecução dos objetivos políticos vincula a ciência à 
política, subordinando a seleção dos fatos, a escolha dos 
modelos teóricos e a validade dos resultados aos interesses 
e visões de mundo das instituições patrocinadoras 
(HEWITT, 1983).

Por Leonardo Braga Martins 
Oficial Superior da Marinha do Brasil 
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Assim este artigo buscou, seguindo a abordagem de 
Nancy Nercessian  (1995), identificar como especulações 
e ensaios insipientes se articularam e amadureceram 
ao longo do século XX, até constituírem os paradigmas 
contemporâneos de segurança. Para efeito da discussão, o 
termo “paradigma de segurança” é tomado como conjunto 
coerente de ideias capaz de orientar a percepção e a ação 
individual e coletiva no campo dos riscos e desastres. 
A partir da investigação do percurso cognitivo-histórico 
foram identificados cinco paradigmas estruturantes e 
a ascensão recente de uma abordagem transversal – a 
defesa planetária. 

O DESASTRE COMO REPRODUÇÃO DA GUERRA

A década de 1920 viu alguns governos compreenderem 
os horrores que uma próxima guerra traria, caso as armas 
que debutaram na 1ª Guerra entrassem novamente em 
campo. O aumento da letalidade e da escala de destruição 
proporcionada pelos novos arsenais e veículos de combate, 
como os tanques, submarinos e aviões, colocavam em 
xeque a capacidade de resposta de organizações não 
estatais como a Cruz Vermelha. Pensadores militares 
influentes à época, como Giulio Douhet (1869-1930) e 
William Mitchell (1879-1936) formularam a ideia de que 
as guerras do futuro seriam vencidas pelos chamados 
“bombardeios estratégicos” – operações militares 
orientadas para a total destruição de seus alvos, sem 
discriminação entre civis e militares.

Em geral, as ofensivas aéreas serão direcionadas 
contra objetivos como estabelecimentos industriais 
e comerciais usados em tempo de paz; edifícios 
importantes, privados e públicos; artérias e 
centros de transporte; e certas áreas designadas 
da população civil também. Para destruir esses 
alvos, são necessários três tipos de bombas – gás 
explosivo, incendiário e venenoso – distribuídos 
conforme a situação (DOUHET; FERRARI, 1998, 
p. 20, tradução nossa).

Diante de um quadro tão tenebroso, não seria 
racional condenar o uso da guerra como instrumento 
político? Certamente. Mas por princípio as organizações 
de voluntários não poderiam fazê-lo. Desde a Guerra da 
Crimeia (1853-1856), marco de nascimento da moderna 
assistência humanitária, as organizações assistenciais 

de voluntários ocupavam uma posição delicada. O 
atendimento aos enfermos e feridos em um conflito 
armado requeria o consentimento das forças combatentes, 
de modo a garantir um salvo conduto para os socorristas, 
seus equipamentos e instalações. Em contrapartida, era 
exigido o compromisso de que a ação humanitária não 
resultaria em vantagem militar para nenhum dos lados – o 
chamado princípio da neutralidade. 

A neutralidade implicava se abster da crítica ao uso 
da violência pelo Estados Nacionais como única forma 
de ter acesso às vítimas dessa mesma violência. Assim, 
a estratégia adotada para lidar com esse dilema foi a 
proposição de medidas para moderar a violência na 
guerra, limitando seus instrumentos e métodos por meio 
de acordos internacionais.  Os primeiros efeitos dessa 
empreitada podem ser observados na segunda metade 
do século XIX, quando foram aprovadas (1) a Convenção 
para a Melhoria das Condições dos Feridos e Enfermos das 
Forças Armadas em Campanha (1864) e (2) as Convenções 
de Haia Relativas às Leis e aos Usos da Guerra Terrestre 
e a Adaptação dos Princípios da Convenção de Genebra 
de 1864 à Guerra Marítima (1899) (CICV, 2015). Nascia 
um ramo específico do direito: o Direito Internacional 
Humanitário (DIH).

Após as experiências nefastas com os ataques 
químicos durante a IGM, o Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) tomou como questão prioritária a 
prevenção do uso bélico de gases tóxicos (BROWN, 2017). 
Entre 1918 e 1925, entre protestos e resoluções, a CICV 
contribui para o entendimento de que as armas químicas 
não só precisavam ser banidas, mas que medidas de 
proteção da população deveriam ser implementadas caso 
tais banimentos fossem desrespeitados (BROWN, 2017; 
FRIEDRICH et al., 2017).

De fato, em 1925, foi a aprovado o Protocolo de 
Genebra para a Proibição do Emprego na Guerra de 
Gases Asfixiantes, Tóxicos ou Similares e de Meios 
Bacteriológicos de Guerra. As medidas de proteção, 
por outro lado, exigiriam muito mais esforço. Seria 
necessário criar um sistema defensivo capaz de fazer 
frente ao emprego combinado de armas concebido por 
Douhet.

Se nos EUA esta discussão era insípida, na Europa as 
especulações sobre o futuro eram bastante pessimistas, 
alimentadas pela memória de ataques aéreos com 
bombas convencionais e ataques terrestres químicos 
na 1ª Guerra Mundial (BROWN, 2017; FRIEDRICH et al., 
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2017). Episódios como Ypres (1915), onde os alemães 
dispersaram cloro na linha de batalha, reverberavam no 
inconsciente coletivo:

Quando a parede de névoa se aproximou de suas 
linhas, as tropas francesas e argelinas sentiram 
um odor pungente e ácido que fazia cócegas em 
suas gargantas, queimou seus olhos e encheu suas 
bocas com um gosto metálico. Momentos depois, a 
nuvem tóxica os envolveu, ocultando o mundo em 
um tom esverdeado como se tivessem subitamente 
mergulhado vários metros debaixo d’água. O cloro 
queimava os olhos e queimava o revestimento 
dos tubos brônquicos, causando cegueira, tosse, 
náusea violenta, dor de cabeça e dor no peito. 
Centenas de soldados desmoronaram em agonia, 
seus distintivos e fivelas de prata imediatamente 
manchados de preto esverdeado pelo gás corrosivo 
(TUCKER, 2007, Chap. 1, tradução nossa).

Assim, não é de se espantar que vários governos 
tenham organizado medidas de proteção em massa quando 
os tambores da guerra anunciaram um segundo grande 
conflito por vir. Na Grã-Bretanha, a produção de máscaras 
de gás foi iniciada em 1937, e, até a Crise de Munique,1 
38 milhões de máscaras haviam sido distribuídas para 
autoridades locais (CALDER, 2012, p. 25). Essa mobilização 
foi produto de discussões iniciadas dos anos 1920. Em 
documento secreto de 1925, o governo britânico já debatia 
a importância de estoques de alimentos para tempos de 
guerra e a pertinência de iniciar campanhas educativas para 
a população, em atendimento às propostas do Subcomitê 
de Medidas de Precaução contra Ataques Aéreos (Air Raid 
Precaution) (UNITED KINGDOM, 1925).

Embora a Força Aérea Real (Royal Air Force) mostrasse 
aderência às ideias de Douhet, a ascensão do marechal 
do ar Hugh Trenchard (1873-1956) proporcionou mais 
espaço e prioridade para a defesa aérea e, portanto, para 
o projeto e fabricação de aeronaves pequenas e rápidas, 
capazes de interceptar e destruir os grandes e lentos aviões 
bombardeiros (PARET; CRAIG; GILBERT, 2010). Mais 
tarde, o aparato defensivo de natureza militar, incluindo 
sistemas de vigilância, baterias de artilharia antiaérea e 
aviões de caça seriam coletivamente denominados como 
“defesa ativa”, enquanto as iniciativas civis de preparação 
e resposta aos danos decorrentes das bombas seriam 
nomeadas como “defesa passiva”.

No planejamento da defesa passiva os governos 
da Alemanha, Japão e Reino Unido reconheceram a 
impossibilidade de combater os inúmeros focos de 
incêndio que se espalhariam pelas cidades no caso de um 
bombardeio (GARON, 2016). Não haveria bombeiros em 
número suficiente. Presumindo que os militares, incluindo 
os conscritos, estariam envolvidos nas atividades da 
guerra propriamente dita, os governos concluíram que a 
mitigação dos efeitos das bombas incendiárias seria tarefa 
para o cidadão comum. Campanhas educativas e grandes 
simulados foram montados para organizar e capacitar 
associações e comunidades de jovens, mulheres e 
veteranos para as atividades de defesa passiva, em especial 
para o combate de focos de incêndio e para a prática de 
blecaute (GARON, 2016). Essas iniciativas visavam engajar 
os civis em práticas de autoproteção como forma de 
suplementar a ação estatal. 

Na mente dos planejadores pairava uma preocupação 
permanente com o “moral da população”, presumidamente 
um dos fatores que resultara na rendição da Alemanha na 
1ª Guerra Mundial e na eclosão da Revolução de 1917 
(ERMACORA, 2015). Para Mackay (2013), o termo “moral” 
não possui uma definição consensual na pesquisa científica 
e nos documentos oficiais, mas seu uso está geralmente 
associado à coesão de um grupo social e à confiança em 
seus líderes. Leia-se: um moral baixo pode resultar em 
conflito interno e desintegração do grupo, enquanto um 
moral elevado estimula a coordenação e a ação coletiva, 
gerando maior capacidade para enfrentar eventos adversos. 
No início dos anos 2000 estudos em psicologia social 
comprovaram que níveis elevados de ameaça contribuem 
para o aumento da coesão de grupos sociais humanos 
(OSKAMP, 2000). Trabalhos mais recentes identificaram 
o mesmo comportamento entre chimpanzés (BROOKS 
et al., 2021).

Após o término da 2ª Guerra Mundial, cristalizou-se a 
concepção do desastre como resultado da ação de um 
elemento externo à sociedade – um inimigo contra o qual 
era legítimo lutar e que exigia o engajamento de todos sob a 
coordenação inconteste das lideranças nacionais. A defesa 
civil britânica, criada a partir do serviço de defesa passiva, 
tornou-se o paradigma ocidental. Seu modelo se replicaria 
ao longo do século XX e logo não importaria se o elemento 
externo era um fenômeno meteorológico, um vírus letal, 
um acidente industrial ou um ataque militar. O rótulo de 
“externo” e de “fatalidade” tornar-se-ia oportuno a fim 
de afastar as discussões públicas sobre causas evitáveis 
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e medidas de prevenção negligenciadas que tornaram 
possíveis os desastres.

Como marco inaugural do engajamento científico com 
o assunto, a socióloga Kathleen Tierney (2019) aponta um 
evento ocorrido em 1948 nos EUA. Numa terça-feira, 26 
de outubro, uma névoa espessa cobriu a cidade de Donora 
no estado da Pennsylvania; na sexta, decorridos vários dias 
sem que a névoa desse sinais de que iria se dispersar, 
centenas de pessoas buscaram os hospitais queixando-se 
de dificuldades respiratórias; no sábado uma população 
já alarmada viu-se impedida de evacuar a cidade pela 
visibilidade ruim e pelos engarrafamentos nas estradas; no 
domingo, após uma chuva finalmente dispersar a névoa 
tóxica, Donora computava 600 doentes e 20 mortos por 
asfixia (SNYDER, 1994).

O desastre promoveu disputas longas e acaloradas 
entre o setor produtivo e as autoridades em saúde pública e 
poluição do ar, já que suspeitas recaíram sobre as indústrias 
locais ligadas à produção de zinco (SNYDER, 1994). O 
Exército norte-americano, por outro lado, tinha interesses 
distintos sobre o evento:

O Army Chemical Center (ACC), que desempenhou 
um papel no planejamento da guerra química 
nos EUA, enviou uma equipe de psiquiatras para 
analisar o episódio mortal da poluição atmosférica, 
em um esforço para entender melhor os efeitos 
psicológicos que ela teve na população; a ideia era 
que esse estudo pudesse fornecer informações 
sobre possíveis reações do público ao uso de armas 
químicas. Uma constatação foi que os moradores 
que não foram expostos à poluição tóxica exibiram 
reações semelhantes às dos residentes que foram 
diretamente expostos. Isso sugeria que fatores 
psicológicos e fisiológicos estavam em jogo e que 
as armas químicas poderiam, em princípio, causar 
pânico ou outros efeitos adversos nas populações 
expostas (TIERNEY, 2019, Chap. 2, tradução nossa).

A ACC solicitou então uma pesquisa mais profunda ao 
National Opinion Research Center (NORC) da Universidade 
de Chicago; a demanda marcou o início de uma trajetória 
bem-sucedida de investigações pós-desastre que 
culminaria na fundação do histórico Disaster Research 
Center (DRC) quinze anos mais tarde, na Universidade 
de Ohio (TIERNEY, 2019). Em 1950, um ano depois do 
primeiro teste nuclear soviético, o Congresso norte-

americano aprovou o Civil Defense Act, instrumento que 
estabeleceu a primeira política do país para a Defesa Civil 
(DC) e criou a agência responsável pelo setor – a Federal 
Civil Defense Administration (FCDA). 

A resistência do Congresso em alocar recursos 
financeiros para a DC criou condições favoráveis à escolha 
da autoproteção como um dos pilares do modelo norte-
americano, assim privilegiando a autonomia dos governos 
locais e regionais e a participação da sociedade civil (SYLVES, 
2008). Ao governo federal caberia lidar com questões 
estruturais, como os estoques de alimentos, sistemas de 
alerta antecipado e a salvaguarda de infraestruturas críticas 
para a administração pública no pós-desastre (leia-se, pós-
ataque nuclear), enquanto a preparação e a resposta local 
permaneceriam essencialmente a cargo da população e 
de organizações de voluntários.

Após 20 anos de debates políticos, técnicos e 
científicos, instalou-se um consenso de que o conflito 
nuclear, se deflagrado, seria mesmo um holocausto e 
assim não existiriam medidas possíveis para proteger a 
população. Essa constatação decretou a inutilidade da 
defesa civil nuclear, que logo cederia espaço para um novo 
modelo institucional: o gerenciamento de emergências. 
A lógica do agente externo foi então redirecionada para 
o enfrentamento de outros “inimigos” como furacões, 
terremotos e epidemias, assim concebidos como 
“desastres naturais”. 

Esse percurso cognitivo-histórico que se encerra nos 
anos 70 evidencia um paradigma em que segurança 
é obtida pelo enfrentamento de um inimigo externo à 
sociedade, numa experiência similar à guerra. Por outro 
lado, é possível notar que a perspectiva de um holocausto 
nuclear deu origem a um segundo paradigma. Nele a guerra 
é o desastre e a promoção da segurança é sinônimo de 
promoção da paz e da moderação da violência, incluindo 
as iniciativas de controle de armamentos.

O DESASTRE COMO EXPRESSÃO 
DE VULNERABILIDADE

A segunda abordagem desafia a ideia de “desastre 
natural”, buscando substituí-la por “um perigo natural”. A 
interação entre um perigo e uma coletividade vulnerável 
resultaria então no desastre. Essa tradição está intimamente 
ligada à geografia de Gilbert White (1911-2006). Embora 
alguns elementos da sua perspectiva datem da década 
de 30, foi na década de 40 que a sua dissertação “Human 
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Adjustment to Floods: A Geographical Approach to the Flood 
Problem in the United States” conferiu robustez para a ideia 
de “perigo natural”. Sua monografia trata das inundações 
nos EUA e as alternativas possíveis para a redução ou 
prevenção dos desastres decorrentes. Referindo-se aos 
múltiplos usos da água, White dá exemplos de boas e más 
estratégias de adaptação, rechaçando a ideia prevalente da 
água como inimigo:

Tornou-se comum na literatura científica e popular 
considerar as inundações como grandes adversários 
naturais que o homem busca persistentemente 
dominar. De acordo com essa visão, as inundações 
sempre são saqueadores aquáticos que não fazem 
nenhum bem e contra as quais a sociedade trava 
uma dura batalha. O preço da vitória é o custo dos 
trabalhos de engenharia necessários para confinar a 
crista da inundação; o preço da derrota é uma cadeia 
contínua de desastres decorrentes das enchentes. 
Essa visão simples e predominante negligencia 
em grande medida a possível viabilidade de outras 
formas de ajuste, das quais os casos de Pittsburgh 

e Montana são exemplos (WHITE, 1945, p. 1, 
tradução nossa).

Durante 70 anos White se dedicou à pesquisa, ensino 
e articulação institucional em torno da abordagem dos 
“perigos naturais”. Contrariando novamente o pensamento 
convencional, ele foi um dos primeiros a perceber que a 
gestão integrada de recursos hídricos e perigos hidrológicos 
poderia promover não só melhores resultados, como 
também cooperação e promoção da paz em áreas sob 
conflito (KATES; BURTON, 2008).

Para White, era clara a necessidade de lidar com o 
problema dos desastres a partir de uma estratégia de 
harmonização das relações entre os sistemas naturais e 
os sistemas sociais; assim seus esforços se orientaram 
nessas duas direções, com destaque para a fundação 
do Natural Hazard Disaster Center, da Universidade do 
Colorado, em 1972, e para a sua extensa contribuição no 
desenvolvimento de projetos na área de gestão de recursos 
hídricos (MACDONALD et al., 2012).

Assim, a mudança de perspectiva do “desastre natural” 
para o “perigo natural” proporcionou condições para: (1) 
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o reconhecimento e a acomodação de outros perigos 
às discussões científicas, como acidentes industriais, 
poluição do ar e contaminação da água, mormente ligados 
às atividades produtivas e (2) a “desnaturalização do 
desastre”, demonstrando que os danos são resultado 
da interação entre eventos naturais (sob os quais não há 
controle) e as formas de ocupação humana do espaço 
(compreendidas como ações deliberadas, portanto 
passíveis de controle). 

Cabe aqui uma nota explicativa. Embora a 
desnaturalização do desastre seja condição necessária 
para formulação do conceito de vulnerabilidade, ela não 
é suficiente. Coexistiram (e ainda o fazem) duas escolas 
de pensamento distintas e correlatas. Na primeira, que 
podemos chamar de “escola do perigo e vulnerabilidade 
física”, a capacidade destrutiva de um evento é confrontada 
com vulnerabilidades físicas e o desastre é considerado um 
problema de adaptação da sociedade. Como exemplos de 
adaptação a enchentes, White enumerou iniciativas como: 
(1) obras de engenharia para a proteção das populações e 
regulação das vazões, (2) evacuação de pessoas e bens 
para reduzir os danos, (3) reparação dos danos causados 
pelos desastres e (4) formação de reservas financeiras para 
a reconstrução (WHITE, 1945).

Na segunda, que chamaremos de “escola do perigo 
e da vulnerabilidade social”, o desastre é compreendido 
como resultado da interação entre um perigo e uma 
população desfavorecida pelas relações sociais existentes. 
A vulnerabilidade é compreendida como uma face da 
pobreza, da precariedade, com sua causa atribuída à 
desigualdade social. Portanto, embora dependente do 
conceito de perigo natural, a escola da vulnerabilidade 
social se sustenta em uma premissa adicional, que a 
distingue – o desastre seria, em última instância, resultado 
de um nível desigual de desenvolvimento socioeconômico, 
consequência de formas de injustiça social.

Podemos atribuir a proposição dessa ideia ao trabalho 
breve, mas intenso, da Disaster Research Unit (DRU) 
do Centro de Planejamento de Projetos para Países 
em Desenvolvimento da Universidade de Bradford, na 
Inglaterra. Entre 1973 e 1977, cientistas da DRU realizaram 
pesquisas na área, com ênfase na fase de preparação 
para os desastres (KELMAN, 2008). Em 1976, utilizando a 
perspectiva de White, Phil O’Keefe, Ken Westgate e Ben 
Wisner publicaram o artigo “Taking the naturalness out of 
natural disasters” na revista Nature, apontando o aumento 
da vulnerabilidade como responsável pelo aumento dos 

desastres observado entre 1947 e 1970.
Os autores apontam ainda uma correlação inversamente 

proporcional entre o PIB per capita e o número de 
desastres, indicando que a vulnerabilidade em crescimento 
era, em sua essência, “uma vulnerabilidade induzida por 
condições socioeconômicas que podem ser modificadas 
pelo homem” (O’KEEFE; WESTGATE; WISNER, 1976, p. 
567). Phil O’Keefe, geógrafo por formação, dá um lampejo 
de como a pesquisa se deu na prática e como funcionavam 
as redes de cooperação internacional à época:

Então, um dia, caiu na caixa de correio. Do Colorado, 
escrito por Judy Dworkin, uma análise dos 
desastres globais de 1947-1972. O paradigma de 
perigo natural no seu melhor. Eu olhei para os dados 
mostrando claramente um aumento de desastres. 
Mas quais? Não os geológicos (terremotos, vulcões 
e tsunamis), mas os climatológicos de tempestades 
tropicais, enchentes e, principalmente, secas. Mas 
foi aí que a análise dos dados terminou. Peguei o 
conjunto de dados, coloquei cada evento contra a 
renda per capita e o BANG. Vulnerabilidade. Pessoas 
marginais em lugares marginais. A pobreza causa 
desastres (KELMAN, 2008, tradução nossa).

Temos, portanto, elementos bem definidos para 
estabelecer um terceiro paradigma de segurança, centrado 
na vulnerabilidade, que “desnaturaliza” o desastre em suas 
duas vertentes.

O DESASTRE COMO INGRESSO NUM ESTADO 
DE INCERTEZA E EXCEPCIONALIDADE

A terceira e mais recente abordagem dialoga com o uso 
do desastre como sinônimo de crise, prática corriqueira no 
mundo contemporâneo. Investigações pioneiras no final 
da década de 80 estabeleceram a definição de crise como 
uma “séria ameaça às estruturas básicas ou aos valores e 
normas fundamentais de um sistema que, sob pressão do 
tempo e circunstâncias altamente incertas, exige a tomada 
de decisões vitais” (ROSENTHAL; CHARLES; HART, 
1989, p. 10). Essa definição incorporou harmoniosamente 
duas abordagens de pesquisa distintas (a crise como um 
período de descontinuidade e ruptura e a crise como um 
desafio ao processo decisório) e explicitou os seus três 
componentes principais (ameaça, incerteza e senso de 
urgência) (ROSENTHAL; BOIN; COMFORT, 2001). 
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“Dentro da ciência dos desastres, a crise pode ser 
mais bem compreendida como uma etapa do desastre, 
delimitada pelos momentos que balizam o período de 
ruptura: o primeiro, onde a situação reconhecida como 
normalidade social é interrompida pelo impacto do desastre 
ou pela perspectiva do impacto e um segundo, onde 
medidas são estabelecidas, implementadas e aceitas para 
lidar com a situação extraordinária que se instalou, criando 
um “novo normal”. Tal como nos alertam Rosenthal e 
Kouzmin, essa delimitação pode incluir na prática quatro 
das cinco fases do ciclo de gerenciamento de desastre:

As crises, ao contrário de episódios ou eventos bem 
definidos, podem se prolongar e serem exaustivas, com 
o estresse acumulado ao longo do tempo ou podem ser 
consideradas em termos de processos circulares que 
envolvem mitigação e preparação, resposta, bem como 
recuperação e reabilitação (ROSENTHAL; KOUZMIN, 
1997, p. 299, tradução nossa).

Assim, o atual estudo dos desastres com muita 
dificuldade se distingue do estudo das crises, assim 
como a gestão dos desastres propriamente dita tem se 
confundido com a gestão de crises, já que o aumento 
da severidade e da frequência de eventos adversos vem 
impondo um fardo pesado às lideranças políticas e às 
burocracias estatais. Há, contudo, uma diferença sutil e 
importante entre os dois modelos gerenciais. A gestão de 
crise tem como objeto central a noção de normalidade, 
agindo sobre ela na tentativa de (num primeiro momento) 
evitar ou retardar o enquadramento de um fenômeno como 
afastamento da normalidade e (num segundo momento), 
instalada a crise, estimular o retorno ao status quo ou a 
construção de arranjo novo perceptível como “normal” (o 
tal novo normal). A gestão dos desastres, por outro lado, 
requer o estabelecimento de critérios e procedimentos 
acordados previamente entre seus praticantes, em proveito 
da coordenação dos atores na preparação, resposta e 
reconstrução/reabilitação.

Na prática as ações se entrelaçam, mas os objetivos são 
diferentes: as lideranças políticas querem o fim da crise, e 
os atores operacionais querem o fim do desastre. Como 
não é possível controlar uma crise apenas modulando a 
noção de normalidade, é possível inferir que, diante da 
perspectiva de aumentos dos desastres, a sobrevivência 
política dependerá cada vez do grau de preparo e 
proficiência das forças operacionais.

É oportuna a ilustração de Valencio ao discutir os 
motivos que levaram Barrack Obama, então presidente 
norte-americano, a gerir pessoalmente a resposta do país 
ao furacão Sandy em 2012.

O presidente americano tinha clareza de que sua 
primeira vitória para a Casa Branca, em 2006, 
fora em grande medida resultado da inépcia dos 
republicanos, na gestão que lhe antecedeu, em 
lidar com o desastre relacionado ao furacão Katrina. 
O governo Bush deixara explicitamente os negros 
e empobrecidos à sua própria sorte nos estados da 
Louisiana, Mississipi, Alabama e Texas. Tais grupos 
sociais esperaram, dias a fio, por ações efetivas 
de resposta e, quando elas vieram, os danos e os 
prejuízos, incluindo as situações de adoecimento e 
as mortes em virtude do desatendimento público, 
tinham se avolumado, especialmente na cidade de 
Nova Orleans, na Louisiana. O então diretor do FEMA 
reconheceu um conjunto de omissões técnicas 
havidas alegando o desaparecimento de uma 
documentação, no interior da máquina burocrática, 
a qual respaldaria a deflagração das operações 
no terreno, mas que tardaram desoladoramente. 
(CARMO; VALENCIO, 2014, p. 16)

Se ameaça e urgência são fatores comumente estudados 
pela ciência dos desastres, a componente incerteza, por 
outro lado, foi incorporada mais recentemente. Claude 
Gilbert afirma que ela emerge da crescente complexidade 
das comunidades humanas (QUARANTELLI, 2005), cuja 
face mais visível está na globalização e nos processos 
de industrialização e urbanização. Esse entendimento 
ganhou popularidade por meio das obras “Interpretations 
of Calamity: from the viewpoint of human ecology”, 
editada pelo geógrafo Kenneth Hewitt, “Risk and Culture”, 
da antropóloga Mary Douglas (1921-2007) e do cientista 
político Aaron Wildavsky (1930-1993) e “Risikogesellschaft: 
Auf dem Weg in eine audere Moderne”, com título 
em português “Sociedade de Risco: rumo a uma nova 
modernidade” do sociólogo alemão Ulrich Beck (1944-
2015). 

Publicado em 1983, o livro de Hewitt é um compêndio 
de quinze capítulos que oferece a visão de vários autores 
sobre perigos naturais e desastres decorrentes na 
Nova Guiné, Estados Unidos, Deserto do Sahel, Irlanda, 
Belize, Paraguai, União Soviética, Canadá, Botswana e 
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Grã-Bretanha (estes dois últimos em um único estudo 
comparativo sobre secas). Cinco capítulos são reservados 
a uma revisão crítica sobre o estado da pesquisa em 
desastres, sendo dois deles de autoria do próprio Hewitt 
(Capítulos 1 e 7).

No capítulo 1, Hewitt apresenta suas principais críticas à 
escola do perigo, que ele julgava como dominante à época: 
(1) a subordinação da ciência dos desastres à visão imposta 
pela política constitui o principal entrave à compreensão 
dos desastres de origem natural e das estratégias para 
lidar com eles e (2) em decorrência dessa instrumentação 
o desastre é compreendido exclusivamente como objeto 
da ação pública em contraposição a eventos extremos 
(HEWITT, 1983). 

Publicado no mesmo ano, “Risk and Culture” investigou 
o aumento do interesse pelas questões ambientais que 
ocorreu a partir da década de 60. Os autores levantaram 
perguntas seminais para o estudo dos desastres, realçando 
a relação paradoxal entre a prosperidade e os perigos 
tecnológicos no mundo moderno.

Os perigos estão realmente aumentando ou temos 
mais medo? Sem dúvida, as pessoas e o meio 
ambiente correm riscos com a tecnologia. Os perigos 
de resíduos nucleares e substâncias químicas 
cancerígenas não são produtos da imaginação. Sem 
dúvida, também, nos beneficiamos da tecnologia. A 
expectativa de vida continua a aumentar; as taxas 
de acidentes e a mortalidade infantil estão muito 
baixas. Os perigos valem os avanços? (DOUGLAS; 
WILDAVSKY, 1983, pp. 1 e 2, tradução nossa).

Para Douglas e Aaron (1983), as coletividades humanas 
selecionam quais perigos são importantes e merecem 

atenção e quais devem ser negligenciados; essa seleção 
é orientada pelos padrões de organização do grupo, assim 
como seus valores e o grau de consenso em torno deles. 
“Apetite e aversão ao risco, confiança compartilhada 
e medos compartilhados fazem parte do diálogo sobre 
a melhor forma de organizar as relações sociais.” 
(DOUGLAS; WILDAVSKY, 1983, p. 8, tradução nossa). 
Dentro dessa perspectiva, os autores propuseram uma 
abordagem útil para o problema dos riscos, apresentada 
na Quadro 1.

Os enquadramentos 1, 2 e 3, expressam combinações 
entre conhecimento e consenso em que pelo um dos dois 
fatores está presente de forma plena:

Quando o conhecimento é certo e o consentimento 
é completo, quando os objetivos são acordados 
e todas as alternativas (juntamente com as 
probabilidades de ocorrência) são conhecidas, um 
programa pode ser escrito para produzir a melhor 
solução. O problema é técnico e a solução é de 
cálculo. No caso seguinte – conhecimento certo, 
mas consentimento contestado – o problema é um 
desacordo sobre como avaliar as consequências; 
aqui a solução é mais coerção ou mais discussão. 
No terceiro caso, o consentimento completo 
dificultado pelo conhecimento incerto leva o 
problema de risco a ser definido como informação 
insuficiente; portanto, a solução é vista como 
pesquisa (DOUGLAS; WILDAVSKY, 1983, p. 5, 
tradução nossa). 

No último quadrante, Douglas e Aaron (1983) 
posicionam o dilema contemporâneo de avaliação do 
risco – há incerteza crescente sobre as ameaças e falta 
consenso na valoração das consequências. Esse dilema 

Conhecimento

Certeza Incerteza

Consenso

Completo
1

Problema: Técnico
Solução: Cálculo

3
Problema: Informação

Solução: Pesquisa

Contestado

2
Problema: Desacordo
Solução: Coerção ou 

Discussão

4
Problema: Informação e 

Pesquisa
Solução: ?

Quadro 1: Quatro Problemas de Risco. Fonte (DOUGLAS; WILDAVSKY, 1983, p. 1, tradução nossa).
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parece assustadoramente atual quando observamos as 
discussões sobre a Pandemia de Covid-19 e sobre a melhor 
forma de agir contra ela. 

Se Mary Douglas e Aaron Wildavsky dão destaque 
para o papel do risco na formação e funcionamento das 
sociedades modernas, Ulrich Beck leva esse compromisso 
a um outro patamar em “Sociedade de Risco: rumo 
a uma nova modernidade”. No diálogo do livro com o 
artigo “The Anthropological Shock: Chernobyl And The 
Contours Of The Risk Society” (1987), encontramos a 
tese central de Beck: os riscos aumentaram, tanto na 
severidade quando no alcance geográfico e temporal, e 
esse fenômeno é uma consequência indesejada e não 
intencional da industrialização e da globalização – o que 
desafia a concepção tradicional do desenvolvimento 
científico-tecnológico como motor da segurança e da 
prosperidade, crença que caracterizava a chamada 
“primeira modernidade” (BECK, 1987, 2011).

Em associação com nomes importantes das ciências 
sociais, como Anthony Giddens e Scott Lash, Beck propõe 
a existência de uma segunda modernidade, a chamada 
“modernidade reflexiva” (onde nos encontramos). Se 
na primeira modernidade os perigos são considerados 
externos, e o avanço da ciência se contrapõe às ameaças, 
na segunda modernidade a ciência e a tecnologia produzem 
ameaças; o debate sobre o risco assim deixa o círculo 
restrito dos peritos para ganhar arenas maiores, incluindo 
a participação dos leigos e uma profusão de novas fontes 
de informação (GIDDENS; BECK; LASH, 2012). 

Para o pensamento de Ulrich Beck, neste mundo 
plural, cosmopolita e global, “não há especialistas, apenas 
políticos. Assim os debates sobre riscos podem ser mais 
bem caracterizados como debates sobre conhecimento – 
como debates políticos sobre qual conhecimento deve ser 
levado em conta” (KEARNES, 2008, p. 123). Essa posição 
é coerente com a tese de “Risk and Culture”, onde os 
autores devotam um capítulo inteiro sobre o assunto. 

O impacto da publicação de “Sociedade do Risco” foi 
dramaticamente ampliado pela ocorrência de três grandes 
desastres naquele mesmo ano: (1) a explosão do ônibus 
espacial Challenger nos céus da Flórida, (2) o grande 
acidente químico ocorrido nas imediações de Basel, na 
Suíça, e (3) o mais grave acidente industrial da história – 
Chernobyl, na Ucrânia (MATTHEWMAN, 2015, p. 127).

A despeito de sua grande influência e longevidade no 
campo de estudo dos desastres, o trabalho de Beck foi 
objeto de críticas importantes que o tornaram marginal 

na sociologia. Entre elas cabe destacar (1) imprecisões e 
contradições na definição do que é risco, (2) desdém pelo 
conceito de classe, (3) tese de que os riscos modernos 
afetam a todos de forma indiscriminada e (4) desinteresse 
pela forma como os arranjos sociopolíticos se reproduzem 
(MATTHEWMAN, 2015). Essas críticas não invalidam a 
apropriação de Beck às contribuições discutidas, e assim é 
possível formular o quarto paradigma de segurança – o que 
considera o desastre como um afastamento da condição 
de normalidade, seara da incerteza e da excepcionalidade.

De qualquer modo, Beck e seus críticos falham em 
perceber que os acidentes industriais são compreendidos 
pelas organizações a partir de um olhar gerencial, amparado 
na ideia taylorista de organização e controle da produção. A 
estruturação dessa perspectiva em um modelo científico 
coerente foi produto das investigações conduzidas a partir 
dos anos 40, com destaque para as pesquisas sobre as 
relações entre trabalhadores, organização e tecnologia nas 
minas de carvão na Grã-Bretanha (TRIST, 1981). 

A aplicação da abordagem sistêmica à cultura 
taylorista de administração deu origem a um paradigma 
diferente, que toma o desastre como falha de um sistema 
sociotécnico, consequência de um design equivocado ou 
de desvios em relação aos procedimentos de operação/
manutenção formalmente estabelecidos. Sidney Dekker 
(2019) destaca que ascensão desse modelo se deu em 
contraste com a prática anterior de “operar – consertar 
– operar”, de caráter reativo, pouco a pouco substituída 
por uma atitude cética e proativa, em que a segurança se 
baseia em evidências auditáveis.

OS CINCO PARADIGMAS DE SEGURANÇA E 
A ASCENSÃO DA ABORDAGEM PLANETÁRIA

Em cada um dos paradigmas descritos no Quadro 
2 foi possível observar a ascensão paulatina dos riscos 
existenciais, fomentando a emergência de uma abordagem 
planetária dos riscos e desastres. Nas discussões 
contemporâneas o holocausto nuclear, o aquecimento 
global, as pandemias, o aumento da desigualdade social e 
os desafios da Inteligência Artificial são bons exemplos de 
áreas temáticas inseridas nessa abordagem.

O tratamento dos riscos de colisão de asteroides pode 
ser considerado atípico, pois se inicia já inserido dentro da 
perspectiva dos riscos existenciais. Atualmente a detecção 
e o acompanhamento de objetos próximos da Terra (Near 
Earth Objects – NEO) são realizados a partir de uma extensa 
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rede de cooperação internacional que tem como hub o 
Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA. 
Os objetos perigosos para o planeta são monitorados pelos 
sistemas Sentry, e seus dados estão disponíveis em https://
cneos.jpl.nasa.gov/sentry/. 

No caso do Apophis, um refinamento das observações 
e dos cálculos de trajetória descartaram o cenário de 
colisão em 2029, indicando que, todavia, o asteroide deve 
se aproximar a 32.000 quilômetros do planeta, distância 
menor do que a órbita de satélites geoestacionários (NASA, 
2021). Em escala astronômica, significa que ele vai passar 
“de raspão”, perto o suficiente para ser avistado a olho 
nu (NASA, 2021).

No momento em que concluo esse artigo, a primeira 
missão de redirecionamento de asteroides da história foi 
lançada com sucesso – a missão DART. Também circula 
o trailer do filme “Don´t look up”, trama em que dois 
cientistas tentam, sem sucesso, convencer as lideranças 

políticas e o público em geral de que um cometa está em 
rota de colisão com a Terra (e que algo precisa ser feito). 
De fato, simulados de interceptação realizados no âmbito 
da ONU fracassaram em articular a construção e a entrega 
de uma solução em tempo hábil, dada a dificuldade de 
obter o grau de cooperação internacional necessário 
(ANDREWS, 2021).

Na mitologia egípcia, Apophis (deidade do caos) 
é vencido todos os dias por Maat (deusa da ordem), 
cabendo aos humanos a obrigação moral de lutar 
permanentemente por Maat. Entretanto, diferente do 
panteão egípcio, no mundo contemporâneo Apophis 
tem várias faces e Maat, evasiva, nos aguarda além dos 
portões da modernidade. 
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SEGURANÇA CONCEPÇÃO DO DESASTRE ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA

Paradigma do Enfrentamento

O desastre é resultado da ação de 
um elemento externo à sociedade 
– um inimigo contra o qual é 
legítimo lutar

Combate ao Inimigo e Defesa da 
População

Paradigma da Paz Os conflitos violentos são 
desastres

Promoção da Paz, Moderação 
da Violência e Controle de 
Armamentos

Paradigma da Vulnerabilidade

O desastre é produto da 
interação entre um perigo e uma 
coletividade vulnerável.

Adaptação

O desastre é compreendido 
como resultado da interação 
entre um perigo e uma população 
desfavorecida pelos arranjos 
sociais correntes

Promoção da Justiça Social

Paradigma da Crise

O desastre é um afastamento 
da condição de normalidade, 
seara da incerteza e da 
excepcionalidade

Reestabelecimento da 
Normalidade

Paradigma da Conformidade

O desastre é compreendido como 
resultado da falha de um sistema 
sociotécnico, produto de um 
design equivocado ou desvios 
em relação aos padrões formais 
tomados como corretos.

Combate a erros e violações; 
Controle de Qualidade

Quadro 2: Paradigmas de Segurança em Gerenciamento de Riscos e Desastres.
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Historicamente, o período posterior às duas Guerras 
Mundiais representou um importante momento para o 
constitucionalismo, direcionado à transcendência das 
fronteiras nacionais que limitavam o desenho de Estado 
então prevalente. Em função dos resultados devastadores 
provocados pelo conflito generalizado de nações soberanas, 
foi necessária uma abertura a novos fóruns supranacionais 
de discussão. Nesse contexto, a globalização caminhou ao 
lado da densificação, em nível constitucional, dessa estrutura 
internacional cuja baliza principal era a de proteção aos 
direitos humanos inalienáveis e inerentes a todas as pessoas, 
independentemente de sua posição geográfica.
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istoricamente, o período posterior às 
duas Guerras Mundiais representou 
um importante momento para o 

constitucionalismo, direcionado à transcendência 
das fronteiras nacionais que limitavam o desenho 
de Estado então prevalente. Em função dos 
resultados devastadores provocados pelo conflito 
generalizado de nações soberanas, foi necessária 
uma abertura a novos fóruns supranacionais 
de discussão. Nesse contexto, a globalização 
caminhou ao lado da densificação, em nível 
constitucional, dessa estrutura internacional cuja 
baliza principal era a de proteção aos direitos 
humanos inalienáveis e inerentes a todas as 
pessoas, independentemente de sua posição 
geográfica.

Se o problema colocado naquele momento 
histórico parecia centrado em considerações a 
respeito do equacionamento entre a soberania 
dos Estados unitários e a autoridade dos 
organismos internacionais emergentes, hoje 
o constitucionalismo se vê tomado por uma 
nova reflexão, de ordem interna. Em uma 
análise recente, as Nações Unidas apontam um 
relevantíssimo prospecto acerca do crescimento 
das megacidades (consideradas aquelas cidades 
com população superior a 10 milhões de 
habitantes).1 O número de megacidades, que 
era de 10 em 1990, deve alcançar 43 em 2030. 
Ademais, o número de pessoas vivendo nesses 
espaços urbanos deve subir de 153 milhões, em 
1990, para 752 milhões em 2030.

No entanto, não é apenas o crescimento 
populacional que conclama maior atenção do 
constitucionalismo. Em particular, é preciso 
reconhecer que essas grandes cidades abrigam a 
maior parte da população refugiada e da população 
deslocada dentro de cada jurisdição nacional. 
A questão da pobreza também se acentuou, 
na medida em que deixou de ser um problema 
atrelado às comunidades rurais, passando a emergir 
como uma das questões centrais na discussão 
acerca da urbanização.

O constitucionalismo sempre se colocou como 
interlocutor primário na organização do território, 
da população e da política, mas sempre mantendo 

rígida a unidade construída em torno do conceito 
de soberania nacional. O modelo federativo, 
que é adotado no Brasil, parece ser tensionado 
pela realidade emergente nas megacidades, que 
reclamam maior autonomia constitucional para 
enfrentamento dos inúmeros desafios que se 
colocam em âmbito local e cuja tutela pelo governo 
federal acaba sendo deficitária.

Em verdade, as megacidades revelam uma 
propensão à defesa de posições políticas mais 
progressistas que, muitas vezes, acabam se 
colocando contrárias aos interesses do governo 
central. Como há uma natural infusão de pessoas 
provenientes das mais distintas realidades, os 
espaços urbanos em grandes cidades podem 
favorecer posições de tolerância baseadas em 
um histórico de convívio plural. Entretanto, se 
essas cidades não ostentarem alguma margem 
de autonomia diferenciada, poderão perder a 
capacidade de gestão efetiva de suas populações.

Dessa forma, o presente artigo propõe uma 
reflexão sobre o significado do federalismo 
constitucional a partir da experiência proporcionada 
pelas megacidades, que emergem enquanto 
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verdadeiros espaços de ressignificação 
constitucional da importância urbana. É preciso 
repensar o status ocupado pelas cidades na ordem 
constitucional, já que são formalmente integrantes 
do pacto federativo, ainda que usualmente 
esquecidas nas considerações e arranjos políticos. 
A partir da discussão proposta por Ran Hirschl,2 se 
mostra relevante a densificação dos argumentos 
basilares para o reposicionamento do governo 
urbano municipal no desenho constitucional 
federativo.

Como ponto de partida, é pertinente apontar 
a posição relevante ocupada pelo pensamento 
neoconservador na construção de um ideal de 
nação soberana que dialoga diretamente com as 
pretensões globalistas, de um lado, e pluralistas, 
de outro. Isso porque, da mesma forma como se 
construiu uma retórica de luta contra os fóruns 
internacionais, vistos como elemento de ameaça 
à autonomia nacional, o reconhecimento de 
maior autonomia constitucional às administrações 

municipais esbarra em semelhante oposição. 
Repensar o pacto federativo perpassa, assim, pela 
desconstrução do ideal de nação unitária em que 
se assenta o nacionalismo hoje conclamado pelas 
novas lideranças neoconservadoras.

Conforme enfatiza Hirschl, diversos países 
estão experienciando um número crescente de 
ataques contra atores que defendem valores 
cosmopolitas, supostamente contrários à 
verdadeira identidade, cultura e valores do país.3 
As novas lideranças neoconservadoras vocalizam 
uma retórica de “nós primeiro”, que privilegia o 
particularismo sobre o universalismo. Ainda pior, 
a prevalência do particularismo nacionalista se 
revela contrária à tutela dos direitos humanos, 
pois qualquer pretensão de proteção igualitária 
e homogênea de direitos acaba obstada por 
lideranças nacionais que lhe são contrárias.

Durante a presidência de Donald Trump nos 
Estados Unidos, foi possível observar seu empenho 
na desconstrução de tratados internacionais e, 
inclusive, na retirada do país de alguns organismos 
internacionais importantes. No Brasil e inspirado 
por esse mesmo ideal, Jair Bolsonaro afirmou, 
em 18 de agosto de 2018, quando era candidato, 
que retiraria o Brasil da ONU se eleito, sob o 
argumento de que a instituição não teria serventia 
e seria uma reunião de comunistas.4 Ainda que 
não tenham se concretizado parte das ameaças, o 
discurso contrário aos organismos internacionais 
é perigoso, justamente porque retira a aparência 
de legitimidade de órgãos protetivos que seriam 
capazes de emitir decisões contrárias àquelas do 
presidente.

Hirschl e Shachar denominam esse novo 
movimento global de neossecessionismo, pois 
articulado como um novo movimento separatista, 
de fuga dos fóruns internacionais.5 O exemplo 
ilustrativo é o do Brexit no Reino Unido, onde 
se observa uma tendência de reconstrução 

O NACIONALISMO
NEOCONSERVADOR
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constitucional do nacionalismo, em detrimento 
da abertura histórica à globalização. O território, 
dessa forma, permanece como elemento central 
no jogo político contemporâneo, como expressão 
de poder que inflama o discurso neoconservador 
erigido em torno do nacionalismo patriótico. Em 
paralelo a esse movimento, há também o uso do 
direito internacional por regimes autoritários como 
explicado por Ginsburg, criando inclusive ordens 
internacionais paralelas de modo a efetivar seus 
projetos autoritários.6 

Pipa Norris e Ronald Inglehart enfatizam que 
a retórica empregada pelos novos governos 
autoritários está assentada na divisão estanque 
entre uma comunidade nacional que compartilha 
valores e atitudes específicas, em oposição ao 
movimento de globalização usualmente atrelado 
a ideais progressistas.7 De início, é fácil perceber 
que as novas lideranças autoritárias se colocam 
absolutamente contrárias a qualquer abertura 
internacional que possa significar um controle 
sobre suas condutas. Para tanto, se valem de uma 
retórica que aponta a comunidade internacional 
como alheia os valores específicos que informam a 
cultura nacional. 

Esse movimento, porém, não é restrito no 
âmbito internacional. Em geral, o autoritarismo 
está associado a discursos que restringem a 
autonomia de outras instâncias de controle 
interno estabelecidas no texto constitucional. Se 
o presidente fala em nome do povo, sua guinada 
antidemocrática se revela justamente em uma 
retórica de deslegitimação das outras instituições 
fundamentais à democracia, como o legislativo, 
o judiciário, agências reguladoras, órgãos de 
fiscalização, universidades públicas, para citar 
algumas das mais importantes.

A discussão sobre autonomia municipal, nesse 
contexto, está umbilicalmente atrelada à dinâmica 
de poder tipicamente associada ao autoritarismo 
centralizador. Isso porque, para o líder nacional, é 
mais interessante que todas as instâncias atuem 
fortemente balizadas pelos seus ideais e, de 
preferência, sob o seu controle. Assim, da mesma 
forma como a comunidade internacional pode 
representar uma ameaça, uma administração 
municipal que se oponha ao governo federal e 
implemente políticas públicas dissonantes pode 
atentar à unidade nacional reclamada.

A pandemia de Covid-19 trouxe um exemplo 
ilustrativo, pois as duas megacidades brasileiras, 
São Paulo e Rio de Janeiro, logo tiveram de se 
desvencilhar da ideologia predominante no governo 
federal, para implementar políticas eficazes de 
combate à pandemia. Dependentes da economia 
e do turismo, as duas cidades logo demonstraram 
a necessidade de medidas enérgicas e técnicas 
para enfrentamento da doença e contenção do seu 
avanço.

De outro lado, Jair Bolsonaro editou em 20 
de março de 2020 a Medida Provisória de nº 926, 
que previa a concentração de competências na 
figura do presidente para determinar o alcance das 
medidas restritivas que cada município começava 
a implementar. O STF, no julgamento da ADI nº 
6.341, deu nova interpretação à passagem da MP 
nº 926, para reafirmar a competência concorrente 
dos entes federados em matéria de saúde pública, 
preservando as atribuições de cada esfera de 
governo.8

Depois da decisão proferida pelo STF, que 
apenas ressalvou a competência concorrente 
dos entes federados para enfrentamento de 
questões de saúde pública, algo evidente no 
texto constitucional, o próprio presidente passou 
a argumentar que lhe fora retirada a competência 
para enfrentamento da pandemia.9 Seu discurso, 
que sempre havia sido contrário às medidas de 
isolamento social e de vacinação impostas pelos 
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governos estaduais e municipais, passou a reforçar 
a autonomia administrativa de outras esferas de 
governança como um ponto positivo.

A lógica de embate contra o globalismo 
tipicamente associada a contextos de autoritarismo 
nacionalista também pode ser identificada 
na disputa travada contra as administrações 
municipais. O discurso do corrompimento dos 
administradores e da desconexão com os valores 
nacionais mais importantes é empregado também 
contra as megacidades, vistas como espaços 
de volatilidade política, propensos à eclosão de 
mobilizações que desafiam a autoridade central.10 
O nacionalismo unitário, de forte inspiração 
neoconservadora, se converte, também, em 
um mecanismo de oposição à emergência de 
megacidades autônomas.

É preciso reconhecer, ao lado da pressão 
exercida por lideranças nacionalistas na contenção 
de outras esferas administrativas, o papel do 
constitucionalismo nesse processo. De modo geral, 
a questão espacial ocupa uma posição de destaque 
dentro da casa de máquinas da Constituição. Para 
Hirschl e Shachar, a devoção ao que denominam 
de estatismo espacial se converte em um problema 
para efetivação de direitos básicos universais.11 Isso 
porque construções como a de territorialidade e 
de soberania nacional passaram a ser empregadas 
como subterfúgio para a defesa de interesses 
privados contrários ao avanço de políticas públicas 
internacionais universais para enfrentamento dos 
novos e emergentes problemas transfronteiriços. 

As megacidades, da mesma forma, se veem 
limitadas dentro desse quadro constitucional.

O conceito de constitucionalismo costuma ser 
empregado para descrever uma limitação imposta 
ao Estado, como um conjunto de obstáculos ou 
impedimentos que a administração deve observar. 
Não significa que não se reconheçam dificuldades 
práticas envolvidas na garantia da eficácia dessas 
restrições legais frente a avanços autoritários que 
ameaçam o equilíbrio constitucional. Trata-se, 
entretanto, de uma perspectiva negativa, com 
destaque para a função limitadora da Constituição, 
que impede o exercício absoluto do poder através 
da estipulação de um regime consistente de 
direitos fundamentais, assim como pela separação 
dos poderes, tanto horizontal, como vertical. O 
direito se revela, nesse quadro, como um elemento 
indispensável de contenção a balizar a atuação 
judiciária de controle em respeito ao rule of law.12

Essa dimensão negativa do Constitucionalismo 
enquanto limitação do poder, somente pode 
ser compreendida com remissão ao específico 
desenho de Estado que inspira o constitucionalismo 
liberal. Retomando a clássica definição proposta 
por Max Weber, o Estado consistiria em uma 
comunidade humana que reivindica, de forma 
satisfatória, o monopólio da coação física legítima 
dentro de um determinado território.13 É dizer, a 
relação entre Estado e seus membros parte de uma 
posição de dominação, revestida de uma pretensão 
de legitimidade, vez que o exercício da força é 
indissociável da legitimidade virtual agregada.

A virtualidade da pretensão de legitimidade 
é um fator central para o constitucionalismo 
contemporâneo. Em Weber, embora a existência 
do Estado dependa da sua capacidade de assegurar 
a obediência de seu povo, a reivindicação de 
legitimidade de seus atos pode ser meramente 
formal. Assim, a concepção weberiana se imiscua 
da distinção entre democracias florescentes e 
ditaduras opressivas, considerando que em ambos 
os tipos de regime há a reivindicação de alguma 
forma de legitimidade.14

O CONSTITUCIONALISMO
E AS MEGACIDADES
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Quando o Estado é contemplado como uma 
fonte de poder bruta, que se reveste de uma 
aparente legitimação, cresce o receio de que 
esse poder possa ser arbitrariamente empregado 
em desfavor daquelas pessoas sobre as quais se 
estende sua circunscrição. Sob essa infusão, é 
racional que o constitucionalismo seja apresentado 
e entendido como uma forma de limitação do 
Estado e proteção de liberdades individuais. 
Os princípios constitucionais são usualmente 
interpretados para reforçar sua dimensão negativa, 
impedindo a ação estatal autoritária e arbitrária 
através da garantia de direitos substantivos que 
seriam intransponíveis. 

Contudo, para além da perspectiva negativa, o 
constitucionalismo também estabelece um sistema 
que distribui entre diversos atores institucionais 
prerrogativas recíprocas de controle e fiscalização. 
Dessa forma, há uma dimensão positiva e 
proativa que é destacada. O equívoco da visão 
puramente negativa do constitucionalismo residiria 
no pressuposto de que as pessoas desejam 
permanecer sozinhas, refutando a intervenção 
estatal para consagração da sua dignidade 
própria. Para Waldron, tal característica revela a face 
antidemocrática do constitucionalismo negativo, 
favorecendo uma decisão de design constitucional 
em detrimento da deliberação racional em fóruns 
democráticos.15

Para além do déficit democrático, tal visão 
empobrece a concepção de Estado insculpida 
na Constituição. Embora o modelo weberiano 
seja capaz de compreender de forma coesa as 
reivindicações de autoridade e legitimidade em 
nível institucional, ele falha ao não considerar o 
Estado em seu contexto mais amplo. É preciso 
introduzir considerações acerca do objetivo 
precípuo que levam à edificação dessa estrutura 
institucional de monopólio do poder, qual seja, 
a realização do bem-estar social para todas as 
pessoas circunscritas à sua jurisdição. 

Parte-se, portanto, de uma consideração 
estatal diferenciada, vinculada ao seu conceito 
aristotélico, em que a instituição administrativa se 
conectava a uma perspectiva ampla, considerando 
os objetivos centrais de ação coletiva e organização 
social.16 Em especial, é importante destacar que 

essa reflexão sobre o sentido de Estado dentro do 
constitucionalismo tem repercussão direta sobre 
aquilo que se compreende como republicanismo 
e, em especial, sobre o desenho federativo que lhe 
embasa.

Assim, é possível tensionar as bases próprias 
ao modelo constitucional liberal, em busca do 
espaço a ser ocupado pelas megacidades. Segundo 
Hirschl, a questão acerca da autonomia municipal 
acaba não encontrando guarida dentro de textos 
constitucionais, sendo muitas vezes silenciada.17 
De um lado, o governo central é relutante em 
entregar o poder às cidades, que podem se 
posicionar como competidoras no controle sobre 
parcelas populacionais importantes. De outro, o 
constitucionalismo, preocupado com o Estado e a 
soberania nacional, acaba se concentrando sobre os 
mecanismos de centralização de poder típicos da 
unidade federativa.

Em que pese exista, de fato, pouca densificação 
do papel dos municípios e, em especial, das 
megacidades na estrutura federativa brasileira, 
é imperativo destacar que nossa Constituição 
traça algumas diretrizes relevantes. Destarte, ela 
estabelece competências privativas e concorrentes 
em que o Município deve atuar para proteção dos 
interesses locais. Também reafirma a centralidade 
do plano diretor para regulação urbanística, 
bem como estipula a competência estadual 
para instituição de regiões metropolitanas, com 
agrupamento de municípios para organização e 
execução de políticas públicas coordenadas.

Nesse contexto, é possível reconhecer 
alguma importância para os municípios dentro 
do desenho constitucional brasileiro. Não há, 
porém, ressalvas acerca da autonomia para as 
megacidades, ao contrário de exemplos próximos, 
como em Buenos Aires e na Cidade do México. 
Permanece existindo uma tendência acentuada 
de centralização no nosso modelo federativo, com 
destaque principal, inclusive em nível normativo 
constitucional, para o governo federal. No entanto, 
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cada vez mais é possível observar a emergência 
dos grandes aglomerados urbanos como redutos 
de visões políticas mais inclusivas e progressistas, 
particularmente destoantes de um contexto de 
emergência autoritária observado no âmbito 
mundial. 

Para compreensão da dinâmica de 
características dos espaços urbanos municipais, em 
particular das megacidades, é relevante retomar o 
desenvolvimento do direito urbanístico brasileiro. 
Edésio Fernandes explica que o Brasil passou por 
um processo de urbanização rápida, combinando 
processos de exclusão social e segregação 
espacial com o crescimento dos centros urbanos 
brasileiros.18 Destarte, a urbanização brasileira se 
vincula intimamente com o aumento dos índices 

de pobreza, gerando custos sociais e ambientais 
relevantes para o país e a sociedade.

Tais características de segregação e urbanização 
se devem a diversos fatores que interagem 
ao longo do tempo. A exemplo, as dinâmicas 
formais e informais do mercado de terras, a 
centralização político-institucional, o autoritarismo 
político-social, a burocratização e a corrupção 
endêmica denotam algumas das facetas que 
contribuíram para o alastramento da pobreza no 
país. Para compreensão e formulação de respostas 
adequadas ao problema, segundo Fernandes, 
seria necessária uma perspectiva transdisciplinar, 
considerando a aglutinação dos conceitos de cidade 
e cidadania.19 Nessa toada, a democratização das 
formas de acesso ao solo urbano e à moradia 
nas cidades se tornam pontos cruciais, até 
para compreensão dos movimentos políticos 
emergentes em contextos de forte urbanização. 

CIDADES-SANTUÁRIO
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Em seu artigo 182, a Constituição brasileira 
institui o plano diretor como o instrumento básico 
da política urbana, tornando-o obrigatório para 
as cidades com mais de vinte mil habitantes. A 
urbanização imposta no contexto constitucional 
exige da administração local a adoção de políticas 
de ordenamento territorial das cidades, seu 
processo de criação e renovação, assim como 
o estabelecimento de espaços de uso comum 
e espaços destinados à prestação de serviços 
públicos. Permanece, contudo, existindo diversas 
complexidades vinculadas ao aumento populacional 
urbano, que tensionam o papel das megacidades 
na consagração de direitos sociais básicos. É 
preciso, sob esse enfoque, repensar o design 
constitucional a partir de uma concepção de Estado 
pautada na promoção do bem-estar comum.

A consideração do constitucionalismo sob o 
ponto de vista dos direitos humanos, considerando 
uma perspectiva multinível para as atribuições do 
Estado no cenário global, implica a reformulação do 
papel das megacidades na proteção de cidadãos, o 
que ilumina a sua nova importância no paradigma 
constitucional. Dada a necessidade de repensar a 
teoria democrática e o constitucionalismo liberal a 
partir dessa nova concepção de Estado, enfatizar 
o papel constitucional das megacidades pode 
se tornar uma nova forma de promover valores 
fundamentais e promover maior igualdade entre 
os entes federativos e suas respectivas obrigações 
constitucionais. 

Muitas cidades têm investimento acentuado 
em políticas de promoção aos direitos humanos, 
com particular ênfase em instrumentos de convívio 
plural. Até por isso, são vistas como verdadeiras 
cidades-santuário. Hirschl enfatiza que essa 
propensão dos governos municipais decorre, em 
grande parte, da necessidade de enfrentamento 
próximo das questões migratórias.20 O influxo 
de diferentes pessoas, provenientes dos mais 
diversos contextos, todas em busca de uma vida 
melhor nas grandes metrópoles, torna o perfil 
demográfico das megacidades particularmente 
plural. Por conseguinte, a construção de políticas 
públicas nesses contextos acaba revelando uma 
maior abertura ao pluralismo e enfatizando um perfil 
progressista e humanitário.

É possível, até mesmo, destacar uma 
articulação internacional de megacidades que 
ganha relevância nos últimos anos. Isso porque 
muitas das questões colocadas como importantes 
marcos para as futuras gerações, como aquelas 
decorrentes das mudanças climáticas e da 
desigualdade social, já se revelam extremamente 
aflitivas em grandes aglomerações urbanas. 
Enquanto vários governos nacionais desejam 
suavizar o tom e frear a intensidade das políticas 
públicas de combate que são buscadas, são 
justamente os administradores municipais os mais 
interessados no avanço da agenda. O exemplo 
ilustrativo vem da Conferência do Clima da ONU 
(COP26), pois em 10 de novembro de 2021 
diversos países firmaram um acordo para incentivar 
a venda de carros não poluentes até 2040, 
consolidando uma frota de veículos limpos, que não 
foi assinada pelo Brasil ou pelos Estados Unidos, 
mas que conta com as cidades de São Paulo e 
Nova York na lista de signatários.21

Portanto, resta possível identificar que a 
governança municipal possui uma inclinação 
natural à solução de problemas concretos e locais, 
que dialogam diretamente com os anseios da 
sua população. Até por isso, as megacidades, 
de perfil demográfico plural, precisam endossar 
políticas públicas que efetivamente tutelem essa 
diversidade e promovam a inclusão. Questões 
relacionadas à pobreza, à poluição e à imigração são 
todas muito sensíveis à administração municipal e, 
dessa forma, se convertem em políticas públicas 
naturalmente destoantes daquelas sustentadas 
por um governo federal pouco preocupado com a 
complexidade inerente aos grandes agrupamentos 
urbanos e mais preocupado com discursos políticos 
demagógicos. 

Se as cidades têm uma importância destacada 
em nível internacional, na proteção de direitos 
básicos humanitários, é necessário enfrentar 
a questão relacionada à falta de poder político 

UMA PESSOA,
UM VOTO?

 ALDEIA 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

61DEZEMBRO 2021

dessas grandes comunidades. De acordo com o 
artigo 14 da Constituição brasileira, “a soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos”. De fato, a igualdade do valor do 
voto é um dos elementos indispensáveis para a 
salvaguarda do valor democrático inscrito no projeto 
constitucional liberal. Isso significa que todas as 
pessoas, independentemente de suas qualidades 
individuais, participam do processo eleitoral 
em condições de igualdade. Ely destaca que o 
princípio que assegura a cada pessoa um voto é 
uma marca do republicanismo, informando aquilo 
que, em diversas constituições, se concebe como 
democracia.22 Daí porque afirmar que a igualdade 
política é um imperativo mínimo dentro da estrutura 
constitucional.

No entanto, Hirschl destaca que o agrupamento 
de pessoas em grandes centros urbanos pode 
impor um desafio adicional ao modelo democrático 
sustentado na igualdade de votos, a exemplo do 
estado de São Paulo, onde o voto de um cidadão 
tem um décimo do peso do voto de um cidadão 
dos estados de Roraima, Acre ou Amapá.23 Em 
que pese a Constituição brasileira tentar manter 
uma distribuição de assentos políticos condizentes 
com a distribuição populacional do país, são 
impostos níveis mínimos e máximos, bem como 
uma distribuição equitativa para o Senado Federal, 
que acabam tornando desiguais os pesos de votos 
depositados conforme a circunscrição geográfica.

O resultado concreto desse sistema de 
distribuição do peso político para o sistema 
eleitoral constitucional acaba desembocando em 
uma sub-representação das megacidades, e a 
consequente super-representação de áreas de 
baixa densidade populacional. A possibilidade de 
quebra discricionária da igualdade política é uma 
ameaça latente e que, há muito tempo, é enfatizada 
nos Estados Unidos. Conforme descreve Vickrey, 
a ameaça de gerrymandering se concretiza em 
face de sistemas distritais justamente porque, 
a despeito da existência de supostas regras de 
zoneamento, haverá sempre uma margem de 
discricionariedade na definição das fronteiras 
distritais que possibilita a tentativa de deturpação 
do peso dos votos.24

Tais exemplos são importantes, pois permitem 
evidenciar como, na maior parte das vezes, as 
tentativas de alteração do peso proporcional do 
voto tendem a desfavorecer as megacidades 
e grandes centros urbanos, em favor de 
comunidades rurais pouco povoadas. Há, assim, 
uma colisão entre visões políticas distintas, 
usualmente opondo os ideais progressistas urbanos 
à tradição rural conservadora. Até por isso, qualquer 
tentativa de alteração da igualdade política se revela 
particularmente sensível ao valor democrático que 
deveria inspirar o constitucionalismo.

A necessidade de redesenho constitucional 
do papel ocupado pelas megacidades perpassa, 
invariavelmente, pela discussão acerca da 
representação política das populações ali 
residentes. Um exemplo interessante é o da 
Carolina do Sul, nos Estados Unidos, que aprovou 
uma lei para garantia da igualdade de votos, 
especialmente fundamentada na necessidade 
de proteção da população negra. Com receio da 
criação de distritos que diluíssem completamente 
as comunidades étnico-raciais, foi proposta a 
adoção de um sistema de distritos majoritários 
e minoritários pré-delineados. Entretanto, a 
análise dos resultados eleitorais posteriores à 
reforma legislativa denota que as áreas urbanas 
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mais densas, que concentram a maior parte 
da população não branca, permaneceram sub-
representadas nos quadros políticos estadual e 
nacional.25 Isso porque são desenhados distritos 
de modo a concentrar a população não branca e 
minimizar seu valor proporcional.

É imperativo que se reconheça, ao menos, 
a particular fragilidade do sistema atualmente 
prevalente, que enuncia um princípio de igualdade 
política fundado na máxima “uma pessoa, um 
voto”, mas que entrega à população urbana, 
principalmente nas megacidades, uma máxima 
distinta: “uma pessoa (urbana), meio voto”.26 No 
Brasil, mesmo sem a adoção do modelo distrital, tal 
ressalva é importante, dada a quebra proporcional 
imposta aos grandes centros populacionais. 

A redução da importância do voto dado pelos 
residentes de megacidades e grandes centros 
urbanos, especialmente diante do significado 
político que carregam, prejudica a implementação 
da melhor representatividade política. O desenho 
constitucional, no que concerne ao pacto federativo 
e à posição ocupada pelos municípios, deve 
também estar consciente dos problemas atinentes 
à igualdade política, que se encontram ameaçados 
pela quebra de equiparação de votos dados em um 
ou outro contexto geográfico. Ainda mais aflitiva 
é essa constatação quando se evidenciam os 
interesses políticos por trás da inclinação à sub-
representação de populações urbanas usualmente 
plurais.

Considerando os efeitos da globalização sobre o 
conceito de Estado cunhado na Constituição, faz-se 
necessário também repensar o constitucionalismo 
a partir de uma premissa global e também local. 

Isso implica a necessária internalização de que 
a disputa acerca da interpretação e aplicação 
dos direitos fundamentais positivados no texto 
constitucional deve ocorrer em todos os níveis 
de governança administrativa. Trata-se de uma 
premissa básica inscrita na Constituição brasileira, 
que reconhece a abertura hermenêutica e 
normativa dos princípios e normas que tratam de 
direitos fundamentais no âmbito internacional.27 
Seguindo a conclusão de que o constitucionalismo 
e seus princípios derivam diretamente da nossa 
concepção de Estado, faz-se necessário investigar 
quais os impactos suportados na tutela de 
direitos fundamentais constitucionais quando a 
noção de Estado extrapola os limites regionais e 
internacionais. 

Portanto, considerando o bloco de 
constitucionalidade brasileiro em toda sua 
complexidade, é possível argumentar que 
o paradigma constitucional contemporâneo 
reconhece a multiplicação de assembleias 
específicas e parciais, que tratam de temas 
diferenciados em diversos níveis de jurisdição, 
todos pautados na defesa de direitos fundamentais. 
Contudo, é necessário reconhecer que essa 
diversidade de espaços não se vincula somente 
com o ambiente internacional e transnacional, uma 
vez que também está presente internamente ao 
ordenamento jurídico a partir da separação vertical e 
horizontal de poder. 

O modelo federativo brasileiro já reconhece a 
pluralidade de ordens normativas, legitimando a 
existência de diferentes esferas, em diferentes 
níveis, para o exercício dos poderes delineados na 
Constituição. A federação brasileira é composta 
pela união indissolúvel dos estados e municípios, 
além do Distrito Federal, que compartilham poderes 
e funções legislativas e executivas. Consciente 
dos problemas de sobreposição de competências 

EM BUSCA DE
AUTONOMIA FEDERATIVA
PARA AS CIDADES
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que poderiam emergir, a Constituição também 
estabelece divisões de competência e temas 
que serão afetos à concorrência entre os 
entes federados. De modo geral, a inspiração 
central desse modelo reside na necessidade de 
subdivisão administrativa em níveis que permitam 
a estratificação de interesses, dos mais gerais e 
universais, aos mais locais e concretos. 

A globalização, enquanto fenômeno sociológico, 
opera de forma exógena à clássica afirmação 
da soberania nacional, para introduzir questões 
de cooperação e articulação internacional 
relevantes em um contexto de forte intercâmbio 
socioeconômico entre os diferentes países. 
Por vezes, essa abertura internacional é 
tensionada, em face da emergência de discursos 
neoconservadores fortemente marcados pelo 
nacionalismo e patriotismo. O ponto principal da 
oposição ao sistema internacional residiria na tutela 
de direitos humanos e na criação de organismos de 
fiscalização. 

Entretanto, cumpre destacar que, no âmbito 
nacional, são esses mesmos elementos que 
qualificam o embate contra a autonomia dos 
entes federativos. Isso porque muitos municípios 
passaram a se vincular às obrigações e 
compromissos estabelecidos em políticas públicas 
definidas no plano internacional, reforçando a 
importância das grandes metrópoles na tutela de 
direitos fundamentais, ao contrário das posições e 
preferências ideológicas do governo federal.28

Trata-se de um dos pontos centrais destacados 
na obra de Hirschl, quando afirma a necessidade de 
empoderamento constitucional das megacidades.29 
O crescimento da população urbana em 
grandes centros, vinculado com o fenômeno 
da globalização, repercute em um aumento das 
obrigações das metrópoles para prover recursos, 
infraestrutura e serviços de forma eficiente. Essas 
obrigações estão intimamente relacionadas com 
compromissos globais de proteção ambiental, 
manutenção da saúde pública e erradicação da 
pobreza. 
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O aumento das obrigações e responsabilidades 
das megacidades, vinculado com o fenômeno da 
globalização e a crescente urbanização em países 
do Cone Sul, indica a necessidade de repensar o 
papel das megacidades na arquitetura constitucional, 
principalmente no que toca ao princípio federativo.

As megacidades precisam de poder para proteger 
seus interesses, pois o interesse do Estado soberano 
tenderá, normalmente, à dominação política e à 
supressão da autonomia municipal que possa se revelar 
atentatória aos seus interesses ideológicos. Ademais, 
conforme pontua Hirschl, é preciso reconhecer que 
as cidades são uma importante esfera administrativa 
para a solução de problemas concretos, em uma escala 
manejável e com maior proximidade e engajamento.30 
Problemas como o da habitação, da imigração e da 
proteção ambiental demandam construções específicas 
e locais, que considerem as características específicas 
da população afetada e que se operacionalizem de modo 
efetivo. 

Portanto, é possível observar que a edificação de 
uma administração pública eficiente e a concretização 
das garantias fundamentais colocadas na Constituição 
reclamam por uma administração municipal forte e 
autônoma. O pacto federativo, nesse sentido, deve ser 
repensado, e o próprio design constitucional poderia ser 
aprimorado. As megacidades e grandes centros urbanos, 
enquanto verdadeiras cidades-santuário na frente de 

implementação de direitos humanos e de articulação 
internacional para manutenção do bem-estar público, 
deveriam encontrar maior independência constitucional. 

Ademais, sob o ponto de vista da representação 
política, é indispensável o redesenho do sistema eleitoral 
com atenção para o valor da igualdade constitucional, 
especialmente na proteção do equilíbrio representativo 
nos votos depositados em aglomerações urbanas. 
Para Hirschl, é o momento de valorização das cidades 
e dos seus residentes para enfrentamento dos 
desafios impostos contemporaneamente à governança 
constitucional.31

Em momentos de líderes populistas que 
defendem a voz do povo anti-instituições, em que 
grupos conservadores anticonstitucionalismo liberal 
cooptam não só os legislativos nacionais, mas 
também os espaços criados pelo direito internacional, 
é extremamente importante o debate do voto igual, 
já que não há democracia majoritária que não atenda 
previamente as condições de igualdade. Assim, a 
autonomia constitucional das megacidades e a garantia 
do direito igualitário de um homem, um voto, podem ser 
instrumentais importantes para uma democracia mais 
igualitária ao mesmo tempo em que podem evitar o 
avanço do autoritarismo. 
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O liberalismo político de

John Maynard
m sua resposta ao ministro Walter Braga 
Netto na reunião ministerial realizada em 
21 de maio de 2020, o ministro da eco-
nomia, Paulo Guedes, demonstrou forte 
hostilidade com qualquer ideia de maior 

protagonismo econômico por parte do Estado. Na oca-
sião, ele afirmou que lera oito livros sobre cada processo 
de reestruturação de economias nacionais após a Segun-
da Guerra Mundial e que também a obra do economista 
John Maynard Keynes “[...] três vezes no original [...]” 
(BRASIL, 2020, p. 60).  Segundo Guedes, o caminho 
seguido por aqueles países teria sido o de reformas es-
truturantes para garantir o funcionamento da economia 
de mercado e dar condições para a liberdade econômica. 
Qualquer coisa que fugisse disso se trataria de dogma 
ou literatura obsoleta, tal como o caso do economista 
britânico supracitado, o qual ele considera próximo da 
visão de esquerda. O que Paulo Guedes ignora é que o 
próprio John Maynard Keynes se considerava um liberal 
e tentava dar uma resposta política e econômica às crises 
que percebia no seu contexto histórico de produção in-
telectual a partir dessa visão de mundo.

Segundo conta o historiador Tony Judt (2007) em 
seu clássico “Pós-guerra”, a história econômica da Eu-
ropa naquele período teria sido uma inversão do que 
era praticado nas décadas anteriores. Se antes os gover-
nos cortavam gastos e defendiam uma política severa 
de austeridade, entre as décadas de 1940 e 1950 con-
solidou-se uma visão de que os investimentos públicos 
deveriam ser ampliados e que o próprio Estado era um 
ator na economia. Em dados do autor: 

Entre 1950 e 1973, os gastos do governo elevaram-se 
de 27,6% para 38,8%, em relação ao produto interno 
bruto na França; de 30,4% para 42%, na Alemanha 
Ocidental; de 34,2% para 41,5%, no Reino Unido; e de 
26,8% para 45,5%, na Holanda – numa época em que 
o produto interno crescia em ritmo sem precedentes, 
nunca mais igualado. O montante maior das despesas 
era com seguros, pensões, saúde, educação e 
habitação (JUDT, 2007, p. 368).

Não só na Europa, mas também nos Estados Uni-
dos a ortodoxia econômica estava em modificação. Ten-
do como marcos os efeitos da crise de 1929 e a emer-
gência de uma classe trabalhadora organizada, os anos 
1930 representaram um conjunto de medidas que a 
bibliografia por vezes classifica de “proto-keynesianas” 
(HALL, 1986; WIER, 1986; JUDT, 2007).  Apesar 
do anacronismo inerente ao termo, de fato, naquele 
país, o New Deal de Theodore Roosevelt já pressupu-
nha em 1933 um Estado protagonista na atividade eco-
nômica e propiciador de bem-estar social que só seria 
formalizado em uma teoria mais rígida por Keynes na 
publicação em 1936 de “A Teoria Geral do Emprego, 
do Juro e da Moeda”. 

O peso do auxílio norte-americano através do Pla-
no Marshall para a reestruturação da Europa também 
não deve ser menosprezado. Para além do esgarçamento 
do entendimento sobre quais setores caberia a interven-
ção do Estado em plano doméstico, o capital público 
externo foi investido em áreas as quais o investimento 
privado não alcançava. O conjunto dessas questões te-
ria contribuído para formar uma concepção geral de 
“Estado previdenciário” (JUDT, 2007, p. 337), que 
pressupunha tributação progressiva, aumento dos gas-
tos públicos, oferta de serviços e valorização salarial. 
Essa concepção de Estado fundar-se-ia na ideia de que 
ele servia para garantir a qualidade de vida de seus cida-
dãos, tanto diretamente pelo fornecimento de serviços 
e de empregos públicos quanto indiretamente pelo pla-
nejamento econômico em áreas estratégicas, visto que 
se passou a entender tanto entre os atores institucionais 
quanto entre os economistas que o setor público era 
mais eficiente que o mercado deixado livre enquanto 
modo de equilibrar a economia e garantir estabilidade 
social. Tony Judt sintetiza esse entendimento em uma 
passagem:
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A noção de que era preferível deixar tais questões 
ao exercício do interesse próprio esclarecido e do 
funcionamento do livre mercado, para bens e ideias, 
era considerada nos círculos hegemônicos europeus 
(políticos e acadêmicos) uma exótica relíquia da era 
pré-keynesiana: na melhor das hipóteses, o conceito 
traduzia a incapacidade de aprender com a Depressão; 
na pior, tratava-se de um convite e um apelo aos 
instintos humanos mais primitivos (p. 368).

No trecho do historiador conterrâneo de John 
Maynard Keynes, aparece pressuposto uma separação 
entre um período (ou “era”) entre o laissez-faire e o 
Estado interventor, cujo marco seria os escritos do eco-
nomista.  A bibliografia tende a tratar sua obra como 
criadora de um novo mundo, com outra concepção de 
política, de economia e de sociedade. Não discordamos 
dos resultados obtidos e percebemos nas comprova-
ções empíricas exposta acima pontos convincentes para 
diagnosticar essa mudança. No entanto, cabe averiguar 
como essa transição foi sendo gestada teoricamente 
nos textos do próprio Keynes. Se é verdade que o New 
Deal antecede sua principal obra de economia, não é 
verdade que ele é cronologicamente anterior aos seus 
escritos políticos. É igualmente falso reduzir suas ideias 
a um pacote econômico que possa ser aplicado como 
receituário em diversos países. 

Enquanto figura próxima do Partido Liberal bri-
tânico, Keynes gestou sua teoria a partir de seus textos 
políticos de intervenção no seu contexto nacional, no 
qual era profundamente temeroso do colapso do siste-
ma capitalista.  Visto como cercado entre o socialismo 
de corte marxista que ele percebia no Partido Traba-
lhista e a enrijecida ortodoxia econômica do Partido 
Conservador, ele interveio no debate defendendo uma 
terceira via que, em sua concepção, era liberal. O pro-
blema que ele tentava resolver era como conciliar o 
capitalismo e sua mentalidade empreendedora com o 
bem-estar social. 

Em 1931, John Maynard Keynes publicou uma 
coletânea de textos seus que datam desde 1919. Ori-

ginalmente, eram escritos tirados de outros livros, de 
intervenções em jornais, palestras e panfletos que o 
economista achou por bem reunir enquanto obra, so-
bre o título “Essays in persuasion”. Segundo ele conta 
no prefácio, tornava-se urgente a mudança no entendi-
mento ocidental sobre a relação entre governo, econo-
mia e sociedade. Para ele, sem uma organização devida 
a fim de utilizar os recursos disponíveis para conciliar 
as questões econômicas com problemas de ordem so-
cial e moral, o próprio modelo de sociedade capitalista 
poderia colapsar.

principal alvo de crítica de Keynes era 
a ortodoxia econômica de corte clássi-
co – ou neoclássico – que teria como 
representante o Partido Conservador 
britânico. Por outro lado, não era me-

nor o seu temor da aproximação da classe trabalhadora 
com o socialismo advogado pela Partido Trabalhista. 
No decorrer dos textos, seu autor demonstra a percep-
ção de si mesmo como uma terceira via que conciliaria 
as reivindicações tidas por ele como justas entre esses 
dois outros lados. Ele partilhava com os conservadores 
a preocupação sobre a estabilização econômica e a visão 
do capitalismo como modelo mais eficiente e mais ca-
paz de gerar uma boa vida comunitária (em potencial). 
Ao mesmo tempo, ele concordava com a crítica traba-
lhista quanto ao descaso social gerado pelo modelo de 
austeridade praticado e a diminuição da qualidade de 
vida pela corrosão dos salários. 

Em texto datado de 1919 sobre a inflação, Keynes 
provocativamente cita suposta passagem do revolucio-
nário soviético Vladmir Lenin, no qual ele teria afirma-
do que a melhor maneira de desestabilizar o capitalis-
mo seria pela corrosão do valor da moeda. Tendo em 
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vista a política praticada pelo Tesouro britânico, o autor 
apontou que, com inflação, os governos confiscariam 
arbitrariamente parte da renda dos cidadãos. A alta 
inflação que o governo estaria mantendo, alimentaria 
um sentimento de ódio tanto pelo setor produtivo da 
burguesia quanto pelo proletariado contra o grupo dos 
investidores (os “profiteers”) que enriqueceriam pelo 
mesmo mecanismo que os outros empobreceriam. 

Desse modo, sem querer, o governo britânico es-
taria agindo tal como a liderança da revolução russa 
gostaria.  Entretanto, os “profiteers” seriam mera con-
sequência da alta de preços, não sua causa.  Essa classe 
seria representante, na verdade, dos empreendedores 
do capitalismo, fundamentais para a produzir inova-
ção e reprodução do sistema. Os verdadeiros culpados 
seriam os governos inertes no combate à inflação. Já 
apontando sua crítica à ortodoxia econômica vigente, 
Keynes responsabilizava não os atores individuais, mas 
o fato de que o governo mantinha práticas ultrapas-
sadas de teorias produzidas no século XIX e que não 
responderiam mais aos dilemas do século XX. 

A crítica dos problemas sociais e políticos da in-
flação é continuada em texto retirado de “A Tract on 
Monetary Reform”, escrito em 1923.  Sua preocupação 
principal com a questão permanece centrada em seus 
efeitos sociais e na desestruturação dos fundamentos do 
capitalismo que esse desarranjo representaria, tudo por 
culpa de um desencontro entre as ideias econômicas 
antigas e as exigências do mundo novo.  Em seu argu-
mento, desde 1914 teria se iniciado um período inédi-
to de flutuações na moeda, diferente do que ocorreria 
nos anos anteriores. O Século XIX teria se guiado pela 
ideia de que o autointeresse produzia bem comum e 
que poupança gerava prosperidade.  Naqueles mesmos 
anos, teria se formado uma classe média de investidores 
com fortuna modesta, cuja fonte da riqueza era títulos 
em moeda corrente. 

Um dos efeitos da Primeira Guerra Mundial e da 
política monetária feita durante ela foi o comprome-
timento da renda da classe dos investidores.  A con-
sequência negativa que Keynes esperava era o de isso 
afetar a mentalidade de poupança e de investimento da 
classe média. Para ele, essa salutar cultura que surgiu no 
século XIX não se sustentaria com a política monetária 
de laissez faire. Caberia então ao Estado intervir para 
manter o valor da moeda estável.

Os efeitos culturais da crise permaneceriam como 
preocupação de Keynes quando ele aponta que a des-
valorização monetária abalaria os fundamentos que da-
vam ao capitalismo sua razão de ser – ou, em termos 
weberianos, seu espírito – qual seja, a relação equili-
brada entre mérito e recompensa, na qual existiria uma 
desigualdade legítima validada por esses critérios. Nes-
sa espécie de contrato social capitalista – ou modelo 
funcionalista de sociedade – pressuposto por Keynes, 
o homem de negócios só seria tolerado pelas demais 
classes sociais porque ele contribuiria ativamente para a 
comunidade com o seu investimento.  A desvalorização 
monetária e a imprevisibilidade daqueles anos teriam 
transformado os investimentos em espécie de esquema 
de sorte ou azar, que desencorajava a iniciativa e a cria-
tividade dos empreendimentos.

á do lado do trabalhador assalariado, Keynes 
diagnosticava que os sindicatos e demais as-
sociações teriam historicamente aumentado 
sua pressão por melhorias no salário e pela 
diminuição da jornada de trabalho. Entre-

tanto, a experiência da guerra também teria modificado 
sua postura, pois lhe abriu um novo horizonte, visto 
que na figura do soldado o homem proletário se perce-
beu como mais bem alimentado, com melhores roupas 
e melhores condições gerais de vida do que na experi-
ência das fábricas. Já as mulheres, por sua vez, entraram 
no mercado de trabalho e ampliaram seus horizontes de 
ganhos e de lugar social. 

J



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

72

Na medida em que os empreendedores viessem au-
mentando seus lucros, eles não teriam problemas em 
atender esse conjunto de demandas sociais. Porém, o 
medo generalizado de queda do valor monetário – e da 
consequente queda de preços – abalaria negativamen-
te o processo produtivo como um todo, pois afetaria 
a disposição de investimento. Afinal, se o preço pode 
cair, o investidor e o empreendedor podem perder di-
nheiro ao invés de ganhar. Esse medo teria feito com 
que o empreendedor limitasse seus negócios em vez de 
expandi-los, o que empurraria os salários para baixo. 
Na visão de Keynes, o mundo dos negócios funcionaria 
a partir de expectativas. Por isso, a queda ou o aumento 
de preços interferiria nos investimentos e no processo 
produtivo. 

O problema é que essa expectativa também afetaria 
a produtividade e o investimento, pois ela faria com 
que os atores agissem de uma maneira e não de outra.  
O único remédio possível para essa oscilação seria o 
controle do padrão de valor por parte do governo; de 
modo, que se algo ocorresse para alterar os preços em 
uma direção, a autoridade de controle poderia tomar 
uma medida em sentido contrário e produzir estabiliza-
ção. Assim, o contrato social capitalista seria mantido, 
pois se garantiria poupança para o investidor e produ-
ção para o empregado, a partir de uma régua comum 
definida de cima.

crítica à inadequação entre as ideias eco-
nômicas e o mundo – que necessitava 
de um Estado interventor – continua no 
texto de 1926, intitulado “The end of 
laissez-faire”. O ponto ali é que o libe-

ralismo econômico tal como vinha sendo praticado já 
estava em plena extinção e que, portanto, caberia uma 
postura consciente sobre esse movimento, rearranjan-
do a sociedade para os novos moldes do capitalismo 
no século XX. Sua crítica à escola clássica e aos seus 
praticantes que lhe eram contemporâneos era de que 
a crença utilitarista de que o interesse individual sem-
pre coincidia com o bem comum havia se provado fal-

sa na realidade, para ele isso era uma incompreensão 
dos princípios iluministas do século XVIII (KEYNES, 
1963, p. 312).

Segundo o economista, a experiência posterior 
teria demonstrado que a medida de controle e orga-
nização da economia estaria em uma mediana entre a 
iniciativa individual e o controle do governo.  O Estado 
não deveria atuar em esferas às quais indivíduos já se 
ocupariam de maneira eficiente, mas daquelas que esta-
riam fora de sua alçada.  Isso se expressaria em questões 
relativas ao risco, incerteza e a ignorância, porque se-
riam fatores que, quando explorados, transformariam o 
investimento em uma loteria, produzindo alto desem-
prego, desigualdade de renda e desânimo de investido-
res, tal como Keynes demonstrou em seus textos acerca 
da inflação.  

O economista não pretendia com essas ideias rom-
per com o liberalismo – ao qual se filiava – mas apontar 
uma necessária revisão dessa ideologia para os outros 
tempo, separando essa filosofia política de uma suposta 
derivação econômica dela, que ele não via como uma 
relação necessária.

Estes pressupostos normativos de John Maynard 
Keynes reverberavam em sua recomendação pela cria-
ção de novas instituições públicas, tais como instâncias 
autônomas no Estado, que estivessem sujeitas ao Parla-
mento e que funcionassem como um corpo esclarecido 
que pensasse o bem comum (Idem, p. 313 e 314). Ele 
também recomendava a criação de uma instituição cen-
tral de controle da moeda e do crédito e que coletasse 
e disseminasse dados sobre os negócios e os empreen-
dimentos praticados no país, ou seja, uma espécie de 
Banco Central (Ibidem, p. 316).

Ao fazer esse conjunto de recomendações, o eco-
nomista enfatiza que elas não iriam contra as bases do 
capitalismo, que para ele poderiam ser sintetizadas pelo 
entendimento de que o apelo intenso aos instintos in-
dividuais de querer fazer dinheiro e de amar o dinheiro 
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são a força motriz da economia (KEYNES, 1963, p. 
319).  Entre os modelos econômicos disponíveis, o au-
tor acreditava que o capitalismo era o melhor e mais 
eficiente em produzir riqueza e que o problema que se 
colocava era o de conciliá-lo com as noções que a socie-
dade tinha de uma vida satisfatória. A outra alternativa 
disponível seria o socialismo, que ao seu ver era incapaz 
de dar uma resposta atualizada com as novas exigên-
cias, pois era baseado em uma fórmula anacrônica de 
textos escritos 100 anos antes. 

A crítica ao socialismo já havia aparecido em texto 
datado de 1925, ou seja, um ano antes, cuja intenção 
do autor era explicar aos leitores sua identidade polí-
tica. Em “Am I a liberal?”  Keynes faz um exame das 
associações políticas britânicas. A crítica ao Partido Tra-
balhista se dava porque ele seria liderado pelo setor que 
Keynes chama de “partido da catástrofe” (KEYNES, 
1963, p. 324). Para o economista, a agremiação era 
controlada pela extrema-esquerda, cujas lideranças não 
eram intelectualmente capazes de gerir a coisa pública 
e nem prezavam pelas instituições liberais que ele tan-
to valorizava. Como se já não fosse o bastante, Keynes 
colocou um segundo problema: o Partido Trabalhista 
seria um partido seccional de uma classe que não era a 
sua.  Nas palavras do economista:

Ought I, then, to join the Labour Party? Superficially 
that is more attractive. But looked at closer, there 
are great difficulties.To begin with, it is a class party, 
and the class is not my class. If I am going to pursue 
sectional interests at all, I shall pursue my own.
When it comes to the class struggle as such, my local 
and personal patriotisms, like those of everyone else, 
except certain unpleasant zealous ones, are attached 
to my own surroundings. I can be influenced by what 
seems to me to be Justice and good sense; but the 
Class war will find me on the side of the educated 
bourgeoisie (KEYNES, 1963, p. 324).

om o Partido Conservador ele pontuou 
que não concordava com seu conjunto de 
princípios, pois não acreditava que essa 
visão de mundo promoveria nem o inte-
resse próprio nem o bem comum. Con-

tinuando na mesma tônica da crítica de outros textos, 
ele indicava que os conservadores reproduziriam teses 
anacrônicas da ortodoxia econômica do século XIX, 
com um capitalismo de base puramente individualista. 
Além do caos social gerado com isso, havia outro peri-
go, pois, essa cegueira os deixaria incapazes de discernir 
as reformas que o capitalismo precisava para ser salvo 
de bolchevismo (Idem, p. 327).

Assim, pela rejeição das outras ideias e pelo seu 
apreço à liberdade individual e à vida em sociedade, 
Keynes se identificava com o Partido Liberal. Só que o 
problema é que essa associação também estaria parada 
em questões históricas mortas. O partido precisaria se 
renovar, para se colocar como um partido de centro, 
adequados aos novos tempos e abandonando práticas 
ultrapassadas. Uma das pautas que o partido precisaria 
inserir em seu programa era a defesa da intervenção na 
economia e no fortalecimento de órgãos públicos de 
controle econômico, como o Banco da Inglaterra e o 
National Treasury. 

Os liberais deveriam reivindicar que o Estado re-
tomasse deveres aos quais abdicou, ao mesmo tempo 
que precisaria ser liberal em costumes, em temas tais 
como contraceptivos, posição da mulher no mercado 
de trabalho e leis relativas ao casamento.  Segundo Pe-
dro Fonseca, Keynes tentou criar uma teoria do Estado 
que fosse um meio termo entre os totalitarismos e o 
liberalismo econômico predatório (FONSECA, 2010, 
p. 433). 

Em 1929, esse apoio ao Partido Liberal se conver-
teu na elaboração de um panfleto em coautoria com 
Hubert Henderson em apoio a David Lloyd George 
nas eleições britânicas. Nesse texto, já aparecem de for-
ma explícitas pontos associados ao keynesianismo, tais 
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como o papel do Estado como investidor e planejador 
econômico, as possibilidades de garantia de pleno em-
prego e a reforma do capitalismo por um Estado de 
bem-estar social. 

Todavia, isso é formulado não nos termos de uma 
teoria macroeconômica, mas como uma “positiva po-
lítica de desenvolvimento nacional” (HANDERSON, 
KEYNES, 1929, p. 3) para a Inglaterra, baseada em 
um reformismo progressista. O texto foi publicado 
pelo jornal britânico The Anthem and Athenaeum, pe-
riódico liberal no qual o autor já vinha colaborando nos 
anos anteriores. Mantendo o mesmo tom dos artigos 
aqui analisados anteriormente, a linguagem empregada 
é simples, pois o fim é convencer a esfera pública de 
suas ideias.

crítica ao Partido Conservador e sua po-
lítica econômica é mais enfática no texto 
do que o temor do avanço do socialis-
mo do Partido Trabalhista, embora esse 
também seja elemento presente. Como 

agenda positiva, o panfleto propõe que a via por eles 
defendida poderia resolver o problema do alto desem-
prego no país, ao mesmo tempo em que garantiria cres-
cimento econômico com políticas de industrialização. 
Para os seus autores, a visão de mundo dos conserva-
dores contraria o próprio senso comum. Não existiria, 
portanto, uma lei natural – tal como a defendida pela lei 
de mercados de Jean Baptiste Say – que atuaria contra 
o pleno emprego. Na verdade, seria ruim para a econo-
mia que parte da população fosse mantida desempre-
gada.  As altas taxas de população desocupada estaria 
afetando o próprio desenvolvimento do país, fosse pelo 
abalo moral que causava em seus cidadãos ou pelos seus 
efeitos negativos na produtividade e no investimento. 

O programa liberal de Lloyd George buscava res-
ponder esse problema com uma mudança no olhar para 
a política econômica, substituindo austeridade por in-
vestimento público. Ele previa investir 100 milhões de 
libras para recuperar 500 mil empregos. O que para os 
autores era um custo baixo quando comparado com os 

gastos do fundo de desemprego. Em sua visão, o Esta-
do estaria usando suas economias para manter pessoas 
em posição improdutiva em vez de usar esses recursos 
para investir em desenvolvimento e inovação. O foco 
do plano que resolveria isso se dava em três áreas: 1) 
protagonismo estatal no sistema nacional de transpor-
tes, com parcerias privadas; 2) política de habitação 
que almejava construir 200 mil casas por ano, evitando 
o crescimento de moradias precárias; 3) outros inves-
timentos estratégicos para o desenvolvimento, como 
rede de telefonia, eletricidade e drenagem do solo (que 
poderia também contar com auxílio privado). Esses 
pontos garantiriam ao mesmo tempo emprego e pro-
duziriam efeitos duradouros no aumento da qualidade 
de vida e no dinamismo econômico do país. Portanto, 
era espécie de jogo onde só havia vencedores. 

Nos cálculos de Handerson e de Keynes, cada um 
milhão de libras investido em melhoramentos de ro-
dovias geraria cinco mil empregos, contando os espe-
cializados, não especializados e também os empregos 
indiretos que seriam possibilitados por esse incremento 
de infraestrutura e pelas novas demandas produzidas 
pelo investimento nessas áreas. Essa criação de empre-
gos seria o ponto de partido de todo um mecanismo 
causal, pois ele teria efeito no aumento do poder de 
compra real; afinal, essas pessoas deixariam de receber 
auxílio e receberiam salários. Com isso, o comércio se-
ria favorecido, e seu aumento de lucros aumentaria a 
expectativa de lucros dos investidores, que iriam sair do 
imobilismo gerado pela insegurança econômica e apli-
cariam mais capital em outras áreas. 

Prevendo o tipo de crítica que poderia vir naquele 
contexto político, o panfleto dedica um capítulo para 
refutar a ideia de que seu plano é de cunho socialista. 
Nele, os autores são enfáticos em afirmar que planeja-
mento estatal não é algo restrito ao socialismo e que essa 
visão seria anacrônica. O que definiria a ideologia não 
era a presença ou ausência de intervenção na economia, 
mas o seu sentido.  A proposta liberal de intervenção do 
Estado se constrói explicitamente no texto como dife-
rente da proposta do Partido Trabalhista. Se o segundo 
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pretendia socializar os meios de produção estatizando 
toda a atividade econômica, os liberais almejavam usar 
recursos públicos em situações de emergência ou para 
assistir a economia capitalista em áreas que a iniciativa 
privada não conseguiria sozinha suprir, ou mesmo nas 
quais precisasse de ajuda para atuar (HANDERSON, 
KEYNES, 1929, p. 33). 

Estado precisaria ter protagonismo na 
atividade econômica, pois ele seria o 
único ente social que concentraria ca-
pital que poderia ser investido em áre-
as-chave para instigar o investimento 

e permitir o crescimento econômico, em moldes capi-
talistas. Entre as áreas citadas como exemplo estavam: 
moradia, indústria elétrica, planejamento de canais e 
docas, reflorestamento, além de políticas de concessão 
e incentivo ao crédito para modernização de ferrovias e 
da atividade agrícola. 

O termo usado para criticar a política econômica 
defendida pelo Partido Conservador é o de classificá-la 
como “suicida” (Idem, p. 41). A ortodoxia do Tesouro 
o impediria de usar recursos públicos para aumentar o 
investimento, com medo de possíveis efeitos que não 
iriam ocorrer, pois, segundo advogam os autores, au-
mento de investimentos só geraria inflação em perío-
dos de baixo desemprego e de crescimento econômico, 
o que estaria longe de ser o caso. O resultado da manu-
tenção desse tipo de política estava sendo que os juros 
continuavam altos, o país estava atrasado no seu desen-
volvimento e o desemprego estava elevado. 

Na crítica feita através do panfleto, o problema 
não era só o desconhecimento técnico do Partido Con-
servador, mas o fato de que “a Política de medo e de 
contenção” (Ibidem, p. 44) seria inerente à ideologia 
da associação. Em contraste, os liberais seriam capazes 
de testar ideias novas, para criar um futuro que conci-
liava liberdade econômica e bem-estar. Entretanto, isso 
não ocorreu. O Partido liberal perdeu as eleições e o 
primeiro-ministro britânico escolhido foi Ramsay Ma-
cDonald, do Partido Trabalhista. 

Naquele mesmo ano, a quebra da Bolsa de Nova 
Iorque abalou a ortodoxia econômica mundial, cuja 
resposta nos anos seguintes com o New Deal se asse-
melhava a vários dos pontos trabalhados nas últimas 
páginas, tais como a ideia do Estado como investidor 
na economia através de infraestrutura e setores estra-
tégicos e sua função previdenciária e de bem-estar so-
cial. Porém, como aponta Margaret Weir (1989), para 
compreender a implementação dessa agenda tida como 
keynesiana, é preciso enquadrá-la em seus respectivos 
contextos nacionais. 

Segundo a autora, os Estados Unidos não dispu-
nham de uma estrutura burocrática com a autoridade 
igual ao do Tesouro britânico para barrar a aplicação 
dessas ideias, além de ter sido o país epicentro da cri-
se econômica. Isso o forçou a responder ligeiramente 
aos seus efeitos sociais nocivos. Já na Inglaterra, essas 
medidas encontraram forte resistência tanto por parte 
do Partido Conservador, que as via como de esquerda 
demais, quanto do Partido Trabalhista, que as via como 
de direita demais.  O ano de 1947 é posto por Margaret 
Weir (1989) como uma virada, quando os conservado-
res passaram a considerar o keynesianismo uma manei-
ra mais moderada de regulamentação da economia do 
que aquela almejada pelos trabalhistas.  

Não foi como intelectual orgânico do Partido Libe-
ral que John Maynard Keynes ficou célebre, mas como 
produtor de uma nova escola econômica, ou mesmo 
enquanto fundador da macroeconomia, contra o olhar 
microeconômico da teoria clássica e neoclássica (HOO-
VER, 2003; FONSECA, 2010). Tendo sua estratégia 
política dado errado, John Keynes considerou mais fácil 
convencer seus pares do que a esfera pública (WEIR, 
1986; HOOVER, 2003). Assim, ele elaborou em for-
ma de complexa teoria econômica seus pressupostos e 
sua análise sobre a realidade do capitalismo. Em 1936, 
foi publicado “A teoria geral do emprego, do juro e da 
moeda”, no qual ele sistematizava em rebuscada lingua-
gem e com modelos matemáticos certos conjuntos de 
ideias postas como aplicáveis de maneira universal, a 
partir de uma leitura de como se comportam os ato-
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res em conjunto na economia, em escala nacional. No 
contexto pós-Segunda Guerra Mundial, “As teses de 
Keynes caíram como uma luva para os defensores do 
intervencionismo econômico, da opção pelo pleno em-
prego e pelos impostos progressivos do Welfare-State” 
(FONSECA, 2010, p. 444).

Nesse ponto, a análise aqui feita de Keynes está 
em consonância com a hipótese de Christian Lynch 
(2013) na qual a separação entre teoria e pensamen-
to tem como âncora a ideia de que o primeiro escreve 
em linguagem abstrata e o segundo disserta sobre o 
particular. Mas, na mesma direção do cientista políti-
co, podemos averiguar que no norte global a pretensão 
de universalidade está vinculada aos interesses que os 
atores políticos têm à sua volta quando escrevem. No 
caso de John Maynard Keynes, a via do pensamento 
não funcionou, e suas ideias só tiveram impacto na In-
glaterra após sua morte. Já com a teoria, o economista 
conseguiu se aproximar da criação do mundo que ele 
não viveu para ver se expandir. 

Após a Segunda Guerra Mundial, passou a haver 
um keynesianismo, mesmo sem Keynes e com relativa 
autonomia em relação a ele. Talvez, por isso, aos pou-
cos foi sendo retirado do escopo dessa escola o libera-
lismo político tão caro ao economista britânico.  Ao 
mesmo tempo, seus adversários teóricos no decorrer 
do século XX – como Friedrich Hayek e Milton Fried-
man – construíram sua oposição com esse conjunto de 
ideias a partir de uma reivindicação um tanto quanto 
ideológica de que eles seriam os verdadeiros liberais, 
enquanto Keynes teria sido um estatista que, portanto, 
não poderia ter compromisso com essa doutrina. En-
tretanto, na leitura de seus textos políticos aprendemos 
que se vincular a uma tradição liberal não implica uma 
hostilidade para com o papel do Estado no bem-estar 
social e no desenvolvimento. Essa é uma lição que parte 
do liberalismo brasileiro precisa aprender.  

O autor é doutorando e mestre em Ciência Política pelo 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).  
helio.cannone@gmail.com  
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“O 
populismo revoluciona a política do 
século XXI. Mas nós ainda não nos 
demos conta da justa medida da 
transformação que ele induz”. É com 

essas palavras que Pierre Rosanvallon inicia “O Século 
do populismo”, que acaba de ser publicado no Brasil pelo 
Ateliê de Humanidades. Nessa obra, o historiador e teórico 
da democracia propõe uma “teoria democrática do popu-
lismo” que, ele espera, permita uma “confrontação radical 
com a ideia populista [...], ideologia ascendente do século 
XXI”. Trata-se, como veremos, de uma fenomenologia 
empírica do populismo, abordagem com a qual o autor se 
identifica e que consiste num trabalho de conceitualização 
de um fenômeno político a partir de um trabalho de histórico 
de mise à l’épreuve e de elucidação. 

A dimensão teórica e metodológica é incontornável para 
a compreensão da originalidade e da contribuição de Rosan-
vallon para os estudos sobre o populismo para o debate pú-
blico e acadêmico. Do contrário, corre-se o risco de fazer a 
mesma leitura empobrecida de Chantal Mouffe, para quem 
“O Século do Populismo” não passa de uma expressão da 
“doutrina dominante dos partidos social-democratas sob a 

hegemonia do neoliberalismo”. Mais do que oferecer 
um simples “guia de leitura” desse trabalho, nosso ob-
jetivo é trazer alguns elementos de contextualização da 
reflexão rosanvalloniana e de elucidação da abordagem 
conceitual do político que pensamos serem necessários 
para o seu pleno entendimento.

O CONCEITO DO POLÍTICO 
NA TEORIA POLÍTICA 
FRANCESA. ELEMENTOS DE 
CONTEXTUALIZAÇÃO

Puro produto da geração dos baby-boomers do pós-
-guerra que viveu o Maio de 1968 parisiense no início 
da idade adulta, Rosanvallon iniciou sua carreira como 
intelectual orgânico da Confédération Française Démo-
cratique du Travail, a CFDT, após se formar pela presti-
giosa HEC, a École des Hautes Études Commerciales. 
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A passagem gradual 

para o mundo acadêmico 

– embora o envolvimento 

cívico nunca o tenha 

abandonado – se deu 

ainda na década de 1970

A passagem gradual para o mundo acadêmico – embora 
o envolvimento cívico nunca o tenha abandonado – se deu 
ainda na década de 1970. Naquele momento, ele ficou 
conhecido no debate público como teórico da autogestão 
após a publicação de “L’Âge de l’autogestion”, em 1976, e 
se consolidou como um dos principais nomes da chamada 
“segunda esquerda” com a publicação, junto com Patrick 
Viveret, de “Pour une nouvelle culture politique”, em 1977. 

Essa posição, na fronteira entre o mundo político e 
intelectual, o aproximou de nomes como os de Cornelius 
Castoriadis, Ivan Illich, André Gorz, Michel Foucault, Claude 
Lefort, François Furet, Krysztof Pomian, Pierre Nora, Ber-
nard Manin, Pierre Manent, Marcel Gauchet, entre outros. 

A sua inserção nessa rede intelectual lhe rendeu sua 
inserção no movimento que ficou conhecido – no Brasil 
pelo menos – como Escola Francesa do Político. O nome 
remete menos a uma intenção de seus membros de 
fazerem parte de uma corrente intelectual e mais ao que 
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lhes distinguia dos estudos políticos e sociais praticados 
então na França. Desde os escritos de Raymond Aron, 
François Furet e Claude Lefort, podemos entender uma 
espécie de retorno do liberalismo nos ciclos intelectuais 
franceses. Com juízo oposto ao da Escola dos Anais e do 
marxismo, esses cientistas sociais foram responsáveis por 
reivindicar a autonomia relativa do político frente ao social 
e ao econômico. 

Esses intelectuais buscaram suas referências em 
autores por vezes esquecidos no debate francês de sua 
época, tais como Alexis de Tocqueville, Max Weber e 
Carl Schmitt, para elaborar uma separação analítica entre 
a prática da política e o conceito do político. Se aquela 
diria respeito às atividades institucionais e societais reali-
zadas cotidianamente, esta última seria uma característica 
constitutiva da modernidade, decorrente da progressiva 
separação entre as esferas do religioso e do poder. O po-
lítico era para esses autores – e ficou sendo também para 
Rosanvallon – o conjunto dos símbolos que dão liga àquilo 
que determinada comunidade compartilha. De Weber, 
extraiu-se um diagnóstico sobre a secularização como cons-
tituinte da modernidade. De Schmitt, o conceito do político 
como uma esfera mais ampla que está na base da política 
representativa, mas também do social e do econômico. 
De Tocqueville, foi recepcionada a teoria da democracia. 

Esses estudos “neotocquevilianos” renderam uma re-
visão das análises sobre a Revolução Francesa e da própria 
democracia como sistema e regime político. Enquanto regi-
me próprio da esfera do político, a democracia representaria 
um deslocamento da soberania do rei para o povo. Sendo 
conceito vazio de conteúdo substantivo, ela se manifesta-
ria em distintas formas, disputando as representações do 
político que foram secularizadas na modernidade. A partir 
do filósofo do século XIX, esses autores revisitaram o pro-
cesso revolucionário francês, deixando de percebê-lo como 
uma etapa preparatória para a futura revolução comunista, 
para interpretá-lo como um longo e tortuoso processo de 
estabelecimento da democracia liberal.

No caso de Rosanvallon, se a primeira ponte entre 
envolvimento cívico e trabalho intelectual se dera com a 
reflexão em torno do ideal de autogestão e da necessária 
elaboração de uma nova cultura política para uma esquerda 
democrática, a segunda ponte se deu com o mergulho nos 
teóricos do liberalismo do final do século XVIII – que deu 
origem ao seu livro “Le Capitalisme utopique. Critique de 
l’idéologie économique”, de 1979 – e do século XIX – que 
resultou em “Le Moment Guizot”, publicado em 1985. Ain-

da na década de 1980, suas reflexões sobre crise do Estado 
do Bem-Estar Social (“La Crise de l’État-Providence”, 1981) 
e sobre o Estado (“L’État em France de 1789 à nos jours”, 
1990) iriam preparar o terreno para o projeto de escrita de 
uma história intelectual da democracia e da elaboração de 
uma teoria das mutações da democracia contemporânea, 
que iria ocupá-lo durante os trinta anos seguintes. 

UMA TEORIA DA 
INDETERMINAÇÃO DEMOCRÁTICA 

No início dos anos 1990, o interesse de Rosanvallon 
se voltou para o tema da democracia. Como ele escreveu 
alguns anos mais tarde em “La Démocratie inachevée”, 
o contexto marcado pelo fim da União Soviética e pela 
queda do Muro de Berlim viu a democracia se impor no 
momento em que ela se fragilizava em seu funcionamento. 
Sem se deixar levar pelo entusiasmo com o suposto triunfo 
definitivo da democracia, Rosanvallon iniciou um vasto 
empreendimento com a publicação do primeiro volume do 
que viria a ser a sua trilogia sobre a história da democracia 
francesa, “Le Sacre du citoyen”, dedicado a estudar a 
história do sufrágio universal em seu país. 

Alguns anos depois, em 1998, viria “Le Peuple introu-
vable”, uma história da representação democrática para, 
finalmente, a trilogia ser concluída dois anos depois com 
“La démocratie inachevée”, uma história da soberania 
popular. Um novo ciclo seria reaberto alguns anos mais 
tarde com o início do que iria dessa vez se tornar uma 
tetralogia sobre as mutações da democracia contempo-
rânea. A perspectiva doravante era claramente teórica 
e não mais limitada à história francesa. Veio assim, em 
2006, “La Contre-démocratie” seguido de “La Légitimité 
Démocratique” de “La société des Égaux” e, finalmente, 
de “Le Bon Gouvernement”.  

Rosanvallon distinguiu quatro dimensões da demo-
cracia, que ele analisou ao longo desses sete volumes: a 
atividade cidadã, o regime político, a forma de sociedade 
e o modo de governo. A primeira se edificou em torno da 
conquista do sufrágio universal, fenômeno estudado em 
“Le Sacre du citoyen”. Uma vez que os cidadãos não se 
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contentaram apenas em votar para afirmar sua posição de 
povo soberano, se desenvolveu, ao lado da esfera eleitoral-
-representativa, todo um conjunto de práticas de vigilância, 
de impedimento e de julgamento através das quais à so-
ciedade exerce poderes de correção e pressão. Enquanto 
a eleição era um mecanismo de instauração da confiança, 
essas outras práticas funcionaram como um exercício de 
desconfiança numa espécie de segunda esfera da atividade 
cidadã que foi analisada no primeiro livro da tetralogia, “La 
Contre-démocratie”. 

A segunda dimensão da democracia, a “democracia-
-regime”, é definida pelas instituições e procedimentos 
destinados a possibilitar e colocar em prática a vontade 
geral. Ela se constituiu a partir de dois caminhos: o das 
instituições da representação, cuja história e antinomias 
que as estruturam foram estudadas em “Le Peuple introu-
vable”; e o das instituições da soberania, cuja construção 
foi retraçada em “La Démocratie inachevée”. 

Com “La Légitimité démocratique”, Rosanvallon mos-
trou as mudanças na apreensão da ideia de vontade geral 
que, por sua vez, levou a novas formas de legitimidade 
democrática. O sistema da dupla legitimidade oriundo das 
revoluções francesa e americana no final do século XVIII 
e do crescimento do papel do Estado a partir do início do 
século XX – a “legitimidade de estabelecimento” e a “le-
gitimidade de identificação à generalidade social” – entra 

em declínio a partir dos anos 1980 como resul-
tado da perda de confiança dos cidadãos em 
seus dirigentes e no declínio das capacidades 
do Estado. Assim, a vontade geral deixou de 
ser considerada unicamente como expressão 
da maioria, mas também como plenamente 
democrática desde que fosse submetida a 
controles e validações. 

Três formas de legitimidade emergiram: a 
legitimidade de imparcialidade, a legitimidade 
de reflexividade e a legitimidade de proximi-
dade. A terceira dimensão da democracia é 
a “democracia-forma de sociedade”. Se ela 
havia começado a ser apreendida em “Le 
Sacre du Citoyen”, que mostrou que a revo-
lução moderna havia sido antes de tudo uma 
“revolução da igualdade”, foi em “La Société 
des égaux” que o tema foi aprofundado. Nesse 
volume, Rosanvallon mostrou como a pane da 
ideia de igualdade foi um dos fatores que levou 
à explosão contemporânea da desigualdade, 
fator de destruição da democracia como forma 
de sociedade. 

Finalmente, a “democracia-governo”, 
quarta dimensão, é estudada em “Le Bon 
Gouvernement”, onde Rosanvallon examina 
a reabilitação do poder executivo – processo 
que ele chamou de “presidencialização das 
democracias” – e propõe as condições para 
a saída de uma atual “democracia de autori-
zação” para uma “democracia de exercício”. 
Esta última devia ser fundada na legibilidade, 
responsabilidade, na reatividade, na integridade 
e no parler vrai, pilares essenciais para um bom 
governo democrático. 

A vontade geral deixou de 

ser considerada unicamente 

como expressão da 

maioria, mas também como 

plenamente democrática 

desde que fosse submetida a 

controles e validações
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A IDEIA DE 
INDETERMINAÇÃO 
COMO FUNDAMENTO 
PARA A COMPREENSÃO 
DA DEMOCRACIA E DO 
POPULISMO

A ideia de “indeterminação democráti-
ca” é incontornável para a compreensão da 
interpretação rosanvalloniana da democracia 
e, mais tarde, do populismo. Rosanvallon se 
insere assim na esteira de outros dois teó-
ricos que haviam trabalhado com a ideia de 
indeterminação democrática: Hans Kelsen e 
Claude Lefort. Para o célebre jurista austríaco, 
a indeterminação era considerada uma qualida-
de, mas num sentido mais limitado, de ordem 
epistemológica. Trata-se de destacar que o re-
gime democrático é indissociável de um certo 
relativismo em termos de convicções políticas, 
o que implica se distanciar de toda pretensão 
de possuir ou realizar uma forma de verdade. 
Para ele, portanto, a democracia é a expressão 
de um ceticismo filosófico e um regime que 
repulsa o absoluto. 

Nesse sentido, como lembrou Rosanvallon, 
a democracia é concebida como um simples 
“método de criação da ordem social” que dá 
ao sufrágio da maioria o poder de direção que 
não deve em nenhum caso se confundir com 
a pretensão de encarnar o bem e o justo. Mas, 
como se sabe, foi Claude Lefort que mais ins-
pirou Rosanvallon. 

Para Lefort, há duas dimensões da indeter-
minação. A primeira, de ordem quase metafísi-
ca, se confunde com a própria modernidade e 
remete à ideia de um mundo no qual a ordem 
social não é mais considerada como fundada na 
natureza ou regida por potências sobrenaturais. 
O advento de um mundo secular e artificial é, 

portanto, um mundo indeterminado. A segunda se refere 
à ideia do lugar do poder como um lugar vazio. Esse foi o 
acontecimento mais marcante da “revolução democrática”. 

A ideia de poder como lugar vazio faz referência ao 
processo no qual “o direito se torna uma exterioridade 
do poder”. Esse processo se deu com a desincorporação 
do poder e a desincorporação do direito que acompanhou 
a desaparição do corpo do rei – no qual se encarnava a 
comunidade e se materializava a justiça – e, simultanea-
mente, um fenômeno de desincorporação da sociedade, 
cuja identidade, apesar de já figurada na Nação, não se 
separava da pessoa do monarca. 

O traço revolucionário e sem precedentes da democra-
cia, portanto, é que o lugar do poder antes ocupado pelo 
corpo do rei, se torna vazio. Interdita-se o governante de 
incorporar o poder e seu exercício é submetido a proce-
dimentos periódicos, fenômeno que implica a institucio-
nalização do conflito. Portanto, o Direito e o Saber como 
exterioridade do poder são um dos pilares da democracia. 
Essa afirmação se torna ainda mais clara quando Lefort 
examina a sociedade totalitária. O totalitarismo, para ele, é 
uma perversão interna à democracia na medida em que ele 
tenta reincorporar – ou “reintrincar” ou “recondensar” – as 
esferas do Poder, do Direito e do Saber. 
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Ou seja: o conhecimento dos fins últimos da so-
ciedade e das normas que regem as práticas sociais, 
tornam-se propriedades do poder. Este, incorporado 
em um homem, se combina com um saber igualmen-
te incorporado. Graças a onipresença do Partido que 
difunde em todo lugar a ideologia dominante e as di-
retrizes do poder, Estado e sociedade se confundem. 
O poder totalitário é, portanto, um poder que reina 
como se não houvesse nada fora dele. Daí a frase 
de Lefort, segundo a qual “o totalitarismo se edifica 
sobre a ruína dos direitos do homem”. 

Rosanvallon, por sua vez, retoma a ideia de inde-
terminação democrática, mas a situa em outro plano. 
Antes de aprofundarmos esse ponto e examinarmos 
como ele se articula com a sua reflexão sobre o 
populismo é necessário apresentar “O Século do 
Populismo”.  

O SÉCULO DO POPULISMO:  
UMA VISÃO PANORÂMICA 

“O Século do Populismo” está dividido em três 
partes. Na primeira, Rosanvallon constrói o ideal-tipo 
do populismo a partir dos seus cinco elementos 
constitutivos: uma concepção do povo, uma teoria 
da democracia, uma modalidade de representação, 
uma política e uma filosofia da economia e o papel 
das paixões e emoções. Na segunda, ele retraça a 
história do populismo. Há três formas de fazê-lo. 
Resgatando os usos da palavra populismo, em pri-
meiro lugar, uma abordagem que ele reconhece ser 
de pouca utilidade para a compreensão do fenômeno 
na contemporaneidade. 

Identificando os momentos e/ou regimes que 
manifestaram os elementos constituintes do ideal-
-tipo do populismo, em segundo lugar; e a partir de 
uma abordagem global e compreensiva, em terceiro 
lugar. A última parte da obra é uma crítica teórica do 
populismo, mas também da sua experiência con-
creta. Passam pelo crivo da crítica rosanvalloniana o 
referendo e a dimensão unanimista e a absolutização 
da legitimação pelas urnas, no plano teórico; e a ideia 

de homogeneidade e das condições a partir das quais um 
governo populista transforma uma democracia numa “de-
mocratura”, no plano da experiência concreta. 

A ANATOMIA

Na primeira parte da obra, Rosanvallon elabora uma ana-
tomia do populismo a partir dos elementos que constituem 
seu ideal-tipo. O primeiro deles é concepção populista do 
povo, que deve ser uno, sano e homogêneo. Rosanvallon 
mostra como a dualidade conceitual entre “povo social” 
e “povo corpo cívico” se obscureceu na virada do século 
XXI por meio de uma individualização do social que trans-
formou as condições de vida e trabalho e remodelou as 
modalidades de exploração, marginalização e dominação. 
É sob esse pano de fundo que se forjou a noção populista 
de povo, definida pela rejeição do outro, e que se pretende 
mais adequada, mobilizadora e com capacidade de refundar 
a democracia. 

O segundo elemento constitutivo do ideal-tipo populista 
é o modelo de democracia que deve ser direta, polarizada 
e imediata. Direta, em contraposição à democracia liberal-
-representativa, caracterizada pela separação e limitação 
dos poderes e garantia de direitos individuais. Polarizada, 
opondo o Direito à democracia e defendendo a prevalência 
desta última em detrimento do que é criticado como o em-
poderamento do judiciário. Imediata, enfim, na medida em 
que ela deve supostamente realizar a vontade geral. Nas 
palavras de Rosanvallon, “é uma forma de rousseauismo 
transplantado sobre o a priori das virtudes e das potenciali-
dades da espontaneidade popular, do bom senso das mas-
sas”. Uma democracia direta, polarizada e imediata seria, 
na concepção populista, uma “democracia regenerada”. 

O terceiro elemento é a exaltação do movimento e, 
sobretudo, do líder, que vem a preencher o déficit de re-
presentação da democracia contemporânea, compensando 
o declínio dos partidos políticos. Espera-se do líder que ele 
incorpore a vida e as demandas dos representados. Nesse 
sentido, ele deve manifestar uma “potência de incarna-
ção”, despersonalizando-se em sua funcionalidade, uma 
espécie de “órgão do povo”.  

O quarto elemento talvez seja o que tenha sido menos 
explorado pela literatura sobre o populismo e que Rosan-
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vallon chama de “nacional-protecionismo”, definido por 
ele como uma “filosofia da economia”. Essa filosofia não 
se limita a uma visão da economia, mas abrange toda uma 
concepção da soberania e da vontade política, assim como 
uma filosofia da igualdade e uma visão da segurança. Na 
perspectiva nacional-protecionista o livre comércio e a 
mundialização são considerados destruidores da vontade 
política. Isso porque eles transferem as decisões políticas 
para mecanismos anônimos – como o mercado ou as auto-
ridades independentes –, o que acaba com a possibilidade 
de alternativas à ordem vigente. A apologia do nacional-
-protecionismo está, portanto, ligada a ideia de devolução 
da soberania ao povo. 

Outra questão ligada à ideia de um retorno da “vontade 
política” é a imigração, que é vista pelos populistas como 
sendo estimulado pelas “elites dominantes” em busca de 
mão de obra barata.  O segundo ponto é uma concepção 
particular de justiça e igualdade. Na filosofia nacional-
-protecionista, a igualdade é apreendida unicamente a 
partir de dois aspectos. Em primeiro lugar, pela distância 
entre aqueles que formam o 1% mais rico da sociedade e 
os restantes 99%, o que deixa em segundo plano as desi-
gualdades no interior dos 99% e ignora que há diferenças 
consideráveis no interior dos 1%. Em seguida, a partir da 
valorização das noções de identidade e de homogeneidade 
como as dimensões que caracterizariam uma “boa socieda-
de”. Como lembra Rosanvallon, é uma noção de igualdade 
negativa na medida em que estabelece um grupo definido 
como uma comunidade de distanciamento das categorias 
consideradas indesejáveis. 

Assim, esse sentimento de igualdade precisa ser 
constantemente realimentado por esse distanciamento. 
Enfim, a questão da segurança se traduz concretamente 
com a construção de muros e grades entre fronteiras. Eles 
simbolizam a afirmação da soberania sobre um território, 
mas também uma política de segurança. Esse ponto 
da análise é particularmente interessante. Rosanvallon 
mostra que há uma continuidade entre o protecionismo 
físico representado pelos muros e grades e as políticas de 
segurança interna: trata-se de uma mesma visão ampliada 
da segurança tanto interna quanto externa que se traduz 
tanto no distanciamento dos estrangeiros fora das frontei-
ras, quanto das categorias indesejáveis em seu interior.  

A isso se soma ainda a ideia de insegurança cultu-
ral, o que implica a rejeição de ideologias e crenças 
religiosas julgadas ameaçadoras. 

Quinto e último elemento é o papel das paixões 
e emoções. Rosanvallon faz uma distinção entre o 
que ele chama de emoções de posição – ligadas a 
um sentimento de abandono –, as emoções de in-
telecção – ligadas à restauração de uma legibilidade 
do mundo, o que explica a força das teorias conspi-
ratórias e o recurso às fake news – e as emoções de 
ação – movidas pela desconfiança e ligadas à rejeição 
da classe política em sua totalidade. Os populistas, 
argumenta Rosanvallon, souberam explorar bem 
esses três tipos de emoção. 

A existência de uma “atmosfera populista” nos 
dias atuais – personalização da política, desenvolvi-
mento de referendos, filosofia nacional-protecionista, 
cultura do “fora todos” [dégagisme] – leva Rosan-
vallon a concluir a primeira parte do livro com uma 
reflexão sobre os diferentes tipos de populismo. 
O autor identifica dois marcadores. O primeiro faz 
referência à distinção entre regimes e movimentos. 
Nesse aspecto, os cinco elementos do ideal-tipo 
populista vão caracterizar os regimes quando seus 
líderes chegam ao poder, mas não de forma homo-
gênea, pois os regimes populistas os exacerbam em 
diferentes graus. É justamente essa variação que faz 
com que sua relação com a democracia varie consi-
deravelmente, indo desde a sólida manutenção do 
Estado de Direito a uma franca democratura. 

O segundo ponto é a distinção entre populismo 
de direita e populismo de esquerda. Embora haja, 
naturalmente, convergências entre os dois na 
medida em que eles compartilham os elementos 
do ideal-tipo populista, Rosanvallon afirma há uma 
inegável diferença entre os dois. Para bem fazer 
essa distinção, contudo, é necessário historicizá-los. 
Tomando como estudo de caso o “Front National” 
(hoje Rassemblement National) – cuja origem em 
termos ideológicos se situa nos ideais da extrema-
-direita dos anos 1930 – e da France Insoumise – de 
cultura essencialmente marxista –, ele afirma que o 
peso da herança da história desses dois populismos 
é enorme, havendo, portanto, um abismo entre eles. 
Além da história, há ainda uma linha demarcatória 
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essencial relativa à questão dos imigrantes e refugiados: 
os populistas de direita denunciam a imigração como uma 
ameaça à identidade do povo enquanto os populistas de es-
querda afirmam seu ponto de vista humanista e acolhedor. 

A HISTÓRIA 

A segunda parte de “O Século do Populismo” é 
consagrada à história do fenômeno. Além da historicização 
da palavra “populismo”, análise colocada nos anexos do 
livro, Rosanvallon identificou os diferentes momentos 
históricos em que governos ou líderes e movimentos 
manifestaram e mobilizaram os elementos constitutivos do 
ideal-tipo populista descritos anteriormente. O autor reteve 
três “momentos populistas” que precederam a explosão 
do fenômeno no século XXI: o regime do Segundo Império 
na França; alguns movimentos políticos também na França, 
mas também em alguns estados americanos do Oeste 
entre 1890 e 1914; e a América Latina de meados do sé-
culo XX. A segunda é uma abordagem conceitual a partir 
da qual o teórico político francês vai definir o populismo 
como uma forma limite do projeto democrático, ao lado de 

duas outras, as “democracias mínimas” e as “democracias 
essencialistas”. 

O trabalho de articulação dos três momentos histó-
ricos é notável. Rosanvallon mostra como nas bases do 
cesarismo moderno, ligado a Napoleão III e ao regime 
do Segundo Império francês, estava uma concepção da 
soberania formada pelo plebiscito como procedimento 
privilegiado da expressão popular, a ideia de representação 
como incarnação do povo no chefe e uma rejeição dos cor-
pos intermediários, considerados como obstáculos entre o 
povo e o líder. O segundo momento histórico, que cobre o 
período entre 1890 e 1914, testemunhou o surgimento de 
importantes movimentos populistas nos Estados Unidos e 
a cristalização do nacional-protecionismo na França. 

Nos Estados Unidos se formou o People’s Party em 
1892, também chamado de Populist Party, e o Progressive 
Movement, que cresceram denunciando a corrupção dos 
partidos políticos que haviam se transformado em máqui-
nas clientelistas e cujo símbolo era o poder de influência 
do boss. No caso francês, foi o boulangismo que marcou 
uma ruptura e desenhou as características de uma cultura 
política de protesto de estilo inédito, particularmente visível 
nos jornais satíricos da época. A essa rejeição da classe 
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política, se somará um forte antiintelectualismo e antisse-
mitismo exprimido da forma mais acabada sob a pena de 
Maurice Barrès, autor de um célebre panfleto intitulado 
“Contre les étrangers”. 

O terceiro momento populista ocorreu na América 
Latina de meados do século XX. Rosanvallon faz uma 
contextualização política, econômica e social do continen-
te – profundamente desigual, rural, pouco industrializado e 
marcado por forte instabilidade política – para em seguida 
concentrar sua análise nos dois líderes que ele considera as 
“figuras fundadoras” do populismo latino-americano: Jorge 
Eliécer Gaitán e Juan Perón. Defendendo a concepção de 
um povo uno, sano e homogêneo explorado pelas elites 
políticas e econômicas e reivindicando notadamente a ideia 
da despersonalização do líder cuja capacidade de incarnar 
o povo era única, eles não se encaixavam nas categorias 
políticas usuais da época. Voltaremos à abordagem con-
ceitual na última parte do texto. 

A CRÍTICA 

A crítica rosanvalloniana do populismo privilegia dois 
eixos de análise: o primeiro, teórico, é a concepção do 
funcionamento democrático, o que compreende a crítica 
do referendo e da polarização democrática; o segundo, o 
da experiência, remete à ideia de sociedade homogênea e 
das condições a partir das quais uma democracia se torna 
uma democratura. O referendo é um dos instrumentos 
mais reivindicados por governos populistas. Seus líderes o 
exaltam como meio de revigorar a democracia na medida 
em que ele deve supostamente devolver ao povo o poder 
de decidir. Porém, como Rosanvallon mostra, ele é inega-
velmente problemático na medida em que possui vários 
efeitos negativos do ponto de vista do aprofundamento do 
projeto democrático. 

O referendo leva a uma dissolução da responsabilidade; 
a uma simplificação da noção de vontade política; à elimi-
nação dos processos de deliberação; à irreversibilidade da 
decisão; aos graves problemas na sequência do voto em 
razão da não especificação das condições de implementa-
ção da opção escolhida; à desvalorização do Legislativo e 
à instauração de um regime hiperpresidencial.

A segunda crítica é relativa à ideia da possibilidade da 
realização de uma suposta “vontade geral”. Essa visão 
unanimista acompanhou a própria ideia de comunidade 
política da Antiguidade ao século XIX, quando a sociedade 
se tornou estruturada em classes com o desenvolvimento 

de um capitalismo causador de uma fratura social 
fundamental. A vontade geral tomou então novas 
vias de expressão, reflexão desenvolvida mais 
amplamente em “La Légitimité démocratique”, 
entre elas as que Rosanvallon chama de “poder de 
qualquer um” [pouvoir de n’importe qui] e “poder 
de ninguém” [pouvoir de personne]. 

No primeiro caso, entende-se que qualquer 
indivíduo deve ter uma capacidade plena de re-
presentação e se reconhece a cada um a mesma 
importância na comunidade política. Esse reconhe-
cimento prolonga e completa o status do eleitor: é 
enquanto titular de direitos que ele pode se colocar 
em oposição ao outro e participar da soberania. As 
cortes constitucionais são as guardiãs desse direi-
to e é zelando para que todos os cidadãos sejam 
igualmente importantes na comunidade que elas 
participam da vontade geral. O “poder de ninguém”, 
por sua vez, remete à imparcialidade de instituições 
que devem estar a serviço de todos e protegida das 
possíveis tentativas de apropriação privada. Nesse 
sentido, é a distância em relação aos interesses 
particulares que garante a busca do interesse geral, 
caso das autoridades independentes de vigilância e 
de regulação. 

A segunda parte da crítica é relativa à experiência 
concreta do fenômeno. Rosanvallon admite que o 
“povo-uno”, em alguns momentos específicos, 
pode emergir com força. A questão que se coloca, 
contudo, é como inscrever esse “povo-acontecimen-
to” na duração do regime democrático, uma vez que 
ele não engendra necessariamente um povo demo-
crático real. Essa é a sua preocupação, como já era 
a de Proudhon no século XIX. O marxismo tentara, 
com algum sucesso, absorver os dois povos – o 
“povo-acontecimento” e o “povo-eleitoral” – num 
só, através da noção de proletariado. 

Contudo, a partir de meados do século XX, as 
classes teriam perdido o papel estruturante que lhes 
era próprio, sendo substituídas, no início do século 
XXI, por uma suposta oposição entre os “99%” e 
o “1%”. Rosanvallon mostra como essa oposição 
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é imprecisa e não dá conta das tensões, divisões 
e solidariedades que existem em qualquer comu-
nidade. O que ele defende é a necessidade de 
considerar o povo em suas múltiplas dimensões: 
povo-eleitoral, povo-acontecimento, povo-juiz, 
povo-aleatório. Esse “povo desdobrado”, com 
as situações individuais levadas em consideração 
pelo poder público, está no fundamento de uma 
sociedade democrática.  

A pertinência do termo “democratura”, usado 
por Rosanvallon, está em aclarar a justificação de-
mocrática de práticas autoritárias, por um lado, e 
a passagem progressiva dos países para regimes 
autoritários a partir de um quadro institucional 
democrático preexistente, por outro. O último 
elemento da crítica rosanvalloniana reside nesse 
aspecto. Assim, o autor distingue três fatores 
para analisar as condições através das quais um 
governo populista pode transformar uma demo-
cracia numa democratura: a instauração de uma 
filosofia e de uma política da irreversibilidade, 
uma dinâmica de polarização institucional e de 
radicalização política e uma epistemologia e uma 
moral da radicalização. 

Uma filosofia e uma política da irreversibilidade 
estão ligadas à crença de que a vitória nas urnas 

não marca uma alternância, mas sim a entrada numa nova 
era política. A noção de maioria muda de perspectiva e 
adquire uma dimensão substancial, caracterizada como o 
triunfo do “povo” contra seus “inimigos”. Considerando-
-se os escolhidos para a instauração de uma nova era, 
os governantes populistas organizam a irreversibilidade 
a partir de dois instrumentos: o recurso às assembleias 
constituintes com o objetivo de remodelar as instituições 
e a possibilidade de reeleições indefinidas. Na retórica po-
pulista, não há autonomia do Direito com relação à política 
e “a Constituição é a simples expressão momentânea de 
uma relação de forças”. 

A polarização e politização das instituições é o segun-
do ponto da crítica do “populismo real”. A polarização 
é um processo que pode seguir duas modalidades: a 
brutalização direta das instituições e as estratégias de 
desvitalização progressiva. Já a politização se dá através do 
constrangimento e afastamento de funcionários públicos 
que resulta numa “privatização do Estado”, uma vez que 
ele é esvaziado da noção de serviço público. Há ainda 
outro aspecto a considerar, a saber, a ascendência dos 
governantes populistas nos meios de comunicação. Nas 
democraturas que conseguiram estrangular os meios de 
comunicação, aquelas que estão a serviço do poder acabam 
“colonizando o espaço público e pesando na opinião de 
maneira decisiva”. 

O terceiro aspecto da crítica ao “populismo real”, enfim, 
é o que Rosanvallon chama de “epistemologia e moral da 
politização generalizada”. Os populistas não defendem 
projetos, mas se colocam como portadores da verdade 
e da moral rodeados por inimigos maus e imorais. Há um 
apagamento de fatos e argumentos e, consequentemente, 
da troca racional. Ao mentir deliberadamente, os líderes 
populistas acabam por confundir a natureza dos problemas 
e desestruturar o debate público. Há, nesse sentido, o que 
Rosanvallon chamou de uma “corrupção cognitiva” do de-
bate democrático: “não há vida democrática possível sem 
que exista elementos de linguagem comuns e a ideia de 
que possam se opor argumentos fundados numa descrição 
compartilhada dos fatos”.

UM TRABALHO NECESSÁRIO 
DE CONCEITUALIZAÇÃO

Rosanvallon concluiu o seu livro anterior, “Notre histoire 
intellectuelle et politique (1968-2018)”, num tom grave, 
porém não derrotista. Ele escrevia então que “quaisquer 
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que sejam suas formas e modalidades, a ascensão dos po-
pulismos se observa hoje em todas as partes do mundo” e 
que se tratava de um fenômeno da maior importância “que 
já se sente que vai dominar o nosso século”. Ainda nesse 
livro, ele anunciava um trabalho futuro sobre o populismo, 
que viria a ser “O Século do Populismo”, mas insistia na 
necessidade de um trabalho de conceitualização. “Somen-
te nessa base”, ele completava, “o populismo poderá ser 
criticado de forma pertinente”. 

Rosanvallon voltava a recorrer a Claude Lefort como 
ponto de apoio: da mesma forma que o autor de “A inven-
ção democrática” havia em seu tempo proposto uma relei-
tura do totalitarismo como uma perversão interna à ordem 
democrática, Rosanvallon entendia fazer o mesmo com o 
populismo. Fizemos referências anteriormente à ideia de 
indeterminação democrática em Hans Kelsen e Claude 
Lefort. Convém retomar agora essa reflexão e examinar 
a o deslocamento de sentido operado por Rosanvallon. 

Para ele, a indeterminação democrática remete ao 
fato de que o sujeito da democracia, seu objeto e seus 
procedimentos são estruturalmente ligados a tensões, a 
ambiguidades, a paradoxos, a aporias, a assimetrias, a so-
breposições que tornam a sua definição e a sua concepção 
problemática; e que são consequentemente a fonte de 
múltiplas formas de desencanto. Foram essas formas de 
desencanto que levaram a tentativas de realizá-la a partir da 
simplificação de suas tensões e paradoxos. Compreender 
a democracia, para Rosanvallon, é compreender o sistema 
que forma essa indeterminação e esse desencantamento. 
Ela corre perigo quando se procura acabar com suas inde-
terminações a partir da simplificação ou da superação de 
suas aporias estruturantes. É nesse sentido que elas são 
internas à democracia. 

O que Rosanvallon chamava então de “patologias da 
democracia” podem ser apreendidas como formas de re-
dução da complexidade, da polarização ou o esquecimento 
das tensões estruturantes de suas diferentes figuras; são 
patologias da realização ou da limitação apoiada na ilusão 
de uma simplificação. 

Em seu texto “Bref retour sur mon travail”, de 2015, 
Rosanvallon identificou seis formas de indeterminação, 
que ele refinou e simplificou em “O Século do Populismo”, 
falando “aporias estruturantes”. Elas são em número de 

4. A “aporia estruturante 1” é o que ele chama de 
“povo inalcançável” e faz referência à tensão entre 
“povo-corpo cívico” e “povo social”. O primeiro é 
necessariamente concebido como uno, figura alter-
nativa antes incarnada no corpo do rei; o segundo 
é sempre plural e dividido. O primeiro se tronou o 
povo-eleitoral, que convive com o “povo social” aos 
quais devemos acrescentar o “povo princípio”, que 
não é de ordem substancial e equivale à igualdade, 
incarnando assim os direitos fundamentais garanti-
dos por uma Constituição. A “aporia estruturante 2” 
se refere aos equívocos da democracia representa-
tiva cuja origem está na impossibilidade de o povo 
exercer sua soberania de uma forma que não seja 
mediatizada e instrumentalizada por procedimentos 
representativos. 

Isso levou a uma ambiguidade maior, a saber, a 
forma como um governo representativo passou a ser 
concebido: por um lado, como um second best, na 
impossibilidade de uma democracia direta; por outro, 
como um regime à part entière, com suas virtudes 
intrínsecas. As duas moralidades de democracia, 
representativa e imediata, se declinam em quatro pla-
nos que se opõem um ao outro: quanto à concepção 
da eleição; quanto à relação entre representantes e 
representados; quanto à epistemologia do interesse 
geral; quanto à natureza do governo representativo. 

Esses dois ideais tipos são os dois polos de uma 
tensão que tem efeitos concretos no funcionamento 
da democracia. A “aporia estruturante 3” refere-
-se ao que Rosanvallon chamou de “avatares da 
impessoalidade, que faz referência à tensão entre 
a necessária impessoalidade da vontade geral e da 
lei – condição de uma despersonalização radical do 
poder –, que andou lado a lado com a emergência 
de líderes que reivindicaram uma capacidade única 
de incarnação, a começar por Napoleão Bonaparte. 
A “aporia estruturante 4”, enfim, é a definição do 
regime de igualdade. Por um lado, a democracia 
designa um regime político, por outro uma forma 
de sociedade.

Como Rosanvallon escreveu em “O Século do 
populismo”, essas diferentes figuras da indetermina-
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ção estiveram subjacentes à história política e social 
da modernidade, estruturando a democracia como 
um vasto campo de explorações e experimentações. 
Foi o caráter indeterminado da democracia, gerador 
de expectativas e medos, que fez com que se bus-
casse suprimir essa indeterminação ou encerrar 
os debates sobre sua realização. Essa constatação 
levou Rosanvallon a abandonar o termo “patologia da 
democracia”, por considerá-lo impreciso, e cunhar o 
de “democracia limite”. Ele elabora então uma tipo-
logia dessas formas de democracia e suas formas 
de degeneração, apresentando assim um quadro 
conceitual mais rigoroso. Esse é um dos pontos 
altos de “O Século do Populismo”. 

Rosanvallon explica o uso da terminologia “de-
mocracias limites” pelo fato de seus defensores 
exacerbarem certas características em detrimento 
de outras sob o risco de “uma reviravolta das de-
mocracias contra si mesmas”. A primeira forma de 
“democracia limite” é a democracias minimalistas. 
Desde o século XIX seus defensores foram guiados 
pelo medo do número e, no século XX, seus teóricos 
mais ilustres foram Karl Popper e Joseph Schumpe-
ter. Popper afirmava que “realizar a democracia não 
quer dizer colocar o povo no poder, mas se esforçar 
em evitar o perigo da tirania”. Nesse sentido, conti-
nuava ele, “se o verdadeiro problema da democracia 

[...] consiste em impedir a ditadura, não podemos sem 
correr riscos fazer como se a palavra ‘democracia’ signifi-
casse ‘poder do povo’. Schumpeter ia no mesmo sentido. 

Numa definição que se tornou clássica, ele afirmou 
que “o método democrático é o sistema institucional para 
chegar a decisões políticas, no qual os indivíduos adquirem 
o poder de decidir por meio de uma luta competitiva 
pelo voto do povo”. Sua forma de degeneração está em 
sua transformação numa “oligarquia democrática”. Um 
exemplo, nos dias de hoje, seriam os Estados Unidos, 
que, segundo Rosanvallon, “nem concebeu um Estado 
de Bem-Estar”, nem “se preocupou com a construção de 
uma comunidade cidadã” e onde o “dinheiro se tornou 
uma das fontes da ação política”. 

Já as “democracias essencialistas” são definidas por 
Rosanvallon como aquelas que se fundam na denúncia das 
mentiras do formalismo democrático. Elas são críticas das 
visões individualistas-procedurais que privilegiam o papel 
do indivíduo-cidadão e identificam o ideal democrático 
à realização de uma ordem social comunitária em que a 
distinção entre sociedade política e sociedade civil era 
apagada. É importante destacar como essas duas formas 
de democracia limite buscaram acabar com as indetermi-
nações democráticas. 

Enquanto a “democracia minimalista” o fez através 
de um encolhimento “realista” da sua definição procedi-
mental, a “democracia essencialista” buscou dissolver as 
indeterminações através de uma visão utópica do social. 
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Ou seja, uma organização da sociedade sem exploração, 
conflitos e divisões e livre do reino da mercadoria. Sendo 
uma utopia, ela só existiu em sua forma degenerada: os 
totalitarismos do século XX.   

Terceiro modelo de “democracia limite”, enfim, são 
as “democracias polarizadas”, das quais fazem parte os 
populismos. Como os dois outros modelos, eles busca-
ram resolver ou simplificar as aporias estruturantes da 
democracia. Nesse caso, a simplificação se dá por meio 
dos elementos constitutivos da cultura política populista: 
a representação é realizada com o mecanismo de identi-
ficação ao líder, a soberania pelo recurso ao referendo, a 
expressão do povo através do face a face com o líder sem 
mediação. A forma de degeneração das “democracias pola-
rizadas” é a sua transformação no que Rosanvallon chama 
de uma democratura, definida como “um tipo de regime 
fundamentalmente iliberal conservando formalmente a rou-
pagem de uma democracia”. O objetivo de Rosanvallon ao 
propor uma tipologia mais precisa e simplificada é evitar os 
amálgamas e permitir a caracterização das forças de atração 
que esses tipos limites podem exercer e os paralelos que 
podem ser estabelecidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que difere o trabalho de Pierre Rosanvallon de outras 
tentativas de apreensão do conceito de populismo é sua 
abordagem fenomenológica sobre a questão. A literatura 
especializada costuma enfatizar o populismo como discurso 
ou como conjunto de práticas que visam resultados elei-
torais. Enquanto isso, no debate público, o termo aparece 
provido de caráter essencialmente pejorativo, para classifi-
car distintas experiências hodiernas tidas como iliberais. Já 
Rosanvallon quer entendê-lo enquanto fenômeno do século 
XXI que está inserido em uma longa duração da história da 
democracia, ou seja, de um regime que se caracteriza por 
sua indeterminação e pelos constantes esforços no tempo 

de lhe fornecer conteúdo, a partir de formas distintas 
de equacionar o problema da representação. 

É partindo disto que ele desenvolve sua 
teoria abrangente do populismo, entendido como 
desgaste daquela ideia de representação somada 
ao alargamento do juízo sobre as possibilidades de 
participação direta, não mediada por instituições. Em 
caso limite, o populismo poderia levar ao rompimento 
com esta própria ordem, transformando democracia 
em democratura. Em relação à democracia, portanto, 
o populismo pode ser entendido como uma 
corruptela, que se manifesta como “democracia 
limite”, de tipo polarizada, pois tem como fundamento 
a separação entre o interesse do povo, encarnado 
na figura de um líder, e a capacidade das instâncias 
representativas do poder legislativo de atendê-los. 

A essência do trabalho intelectual, para Rosan-
vallon, é considerá-lo como uma experiência cívica e 
fazê-lo útil para solucionar os problemas da polis. Isso 
significa que o papel do intelectual não pode mais ser 
o de dizer a verdade ao poder em nome da justiça 
a partir de um lugar situado acima do social, mas 
transformar o conhecimento numa forma de ação. 
É isso que Rosanvallon vem fazendo ao longo das 
últimas décadas e não podia ser diferente no atual 
contexto de ascensão dos populismos autoritários 
e de recessão democrática. 

Assim, “O Século do Populismo” oferece não 
apenas uma compreensão do fenômeno, mas tam-
bém formas de enfrentá-lo. Esse enfrentamento só 
será vitorioso se tomar o contrapé da retórica popu-
lista e, em vez de buscar simplificar a democracia 
tornando-a direta, imediata e polarizada, complicá-la, 
tornando-a ainda mais reflexiva e atenta às particu-
laridades. É só através de uma ação governamental 
democrática e da criação das condições de instau-
ração de uma sociedade de iguais que a democracia 
terá chances de sobreviver a mais essa provação. 
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O desligamento de Jair Bolsonaro do cargo máximo do chefe do Executivo – 
exercido com desonra − não é garantia de que o bolsonarismo fenecerá visto que 
a extrema-direita saiu das franjas do debate público e hoje está no mainstream. O 
amplo e disforme sistema de crenças da extrema-direita hoje orienta uma parcela 
não irrelevante da sociedade e uma Rede Alternativa de Influência (RAI) − que 
opera na radicalização e na mobilização extremista em velocidade superior aos 
mecanismos legais de contenção − está estabelecida e com acesso aos veículos de 
imprensa tradicionais. 

A TEMPESTADE IDEOLÓGICA 
APENAS COMEÇOU

MICHELE PRADO
Pesquisadora  
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No dia 31 de Agosto de 2021, por exemplo, o 
deputado estadual do PSL de Santa Catarina, Jesse 
Lopes, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado 
do agressor − condenado por tentativa de homicídio – de 
Maria da Penha, a mulher cuja luta pela punição de seu 
agressor nomeou a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, que cria mecanismos para coibir, punir e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. O discurso 
infame do deputado trouxe pistas de que essa ação 
não era apenas uma provocação irresponsável de mais 
um misógino que habita o universo bolsonarista, mas a 
reverberação − no debate público − de ideias que regem 
o imaginário de um ecossistema virtual essencialmente 
misógino e ultramasculinista da extrema-direita: a 
manosfera. 

Nos dias posteriores, nas mídias sociais e em grupos 
de WhatsApp bolsonaristas, surgiram vídeos de apoio à 
ação do deputado com retórica oriunda de um subgrupo 
da manosfera, o MRA’s (Mens Rights Activists) – 
Ativistas de direitos dos homens – nos quais fundem um 
antifeminismo beligerante à visão apocalíptica de uma 
suposta decadência do Ocidente devido aos avanços 
civilizatórios na equidade entre gêneros; rejeitam a ordem 
social não mais hierarquizada por gênero e argumentam 
que as leis de proteção às mulheres discriminam os 
homens e emasculam a sociedade. Essa retórica que 
antes estava restrita ao submundo da web, atualmente 
encontra representação na esfera legislativa e na direita 
brasileira, mesmo naquela não bolsonarista. 

Com a internet e a comunicação globalizada, agentes, 
movimentos e partidos de direita radical e/ou extrema 
saíram das sombras e hoje alcançam um público de 
centenas de milhões de pessoas com um simples clique. 
Um artigo ou uma publicação em uma mídia social 
pode alcançar um público que anteriormente era restrito 
aos perímetros locais desses agentes extremistas. 
Atualmente, o extremismo político/ideológico e/ou 
religioso aumentou mundialmente o seu raio de alcance 
e esses conceitos nos chegam através de diversos 
processos, desde um compartilhamento no WhatsApp 
(uma plataforma livre de qualquer moderação), dos 
algoritmos dessas plataformas ou até mesmo através 
do engajamento que pode ser produzido quando 
denunciamos um perfil/conteúdo extremista. A far-right 
brasileira e internacional domina as ferramentas de 
propaganda computacional para amplificar e normalizar 
suas ideias e pautas há algumas décadas. 

Desde a reabilitação do conceito de 
“Metapolítica” (a ideia de que mudanças políticas 
são produzidas a partir de um processo gradual de 
mudanças culturais) pela Nouvelle Droite (grupo 
de estudos da extrema-direita francesa surgido no 
final da década de 60) até a amplificação desse 
conceito pela a Alt-Right e seus métodos de 
propaganda computacional e assédio coordenado 
online, a Janela de Overton (o conjunto de ideias 
e conceitos políticos que o público está disposto a 
aceitar) sofre expansão, e alguns países fornecem 
exemplos cristalinos do quão perene pode ser 
a ampliação dos limites do que é aceitável no 
discurso público.

Nos Estados Unidos, a derrota eleitoral e 
moral de Donald Trump não desmobilizou a direita 
radical e extremista que formam suas bases, 
e nada indica que no Brasil será diferente após 
a deposição (através do processo institucional 
de impeachment) ou a derrota eleitoral de Jair 
Bolsonaro. Naquele país, o Partido Republicano 
permanece sequestrado pelas correntes da Alt-
Right (direita alternativa), paleoconservadores, 
paleolibertários e pela direita radical cristã, que 
reúne desde dominionistas aos remanescentes da 
Moral Majority e sua versão do século XXI, o Tea 
Party. 

A mobilização extremista e o terrorismo 
estocástico – discursos que incitam atores 
aleatórios para a realização de atos violentos −  
produzidos pelo ex-presidente americano levou 
milhares de seus apoiadores a protagonizarem a 
cena impensável no país que era considerado um 
farol da Democracia Liberal no mundo, a invasão 
do Capitólio, que provocou um saldo de cinco 
mortos, mais de cem pessoas feridas e fissuras 
nos alicerces da democracia americana, levando 
o governo de Joe Biden a encarar a questão do 
extremismo doméstico como assunto de saúde 
pública e o terrorismo de extrema-direita  e/ou o 
extremismo violento ideologicamente motivado 
como a maior ameaça doméstica no país. 

Em junho de 2021, a Casa Branca lançou 
um plano de estratégia nacional de combate ao 
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terrorismo doméstico, o National Strategy for Countering 
Domestic Terrorism após as investigações das agências 
de segurança e relatórios produzidos por programas 
internacionais de combate ao extremismo revelarem a 
ampla gama de conceitos e grupos da extrema-direita no 
episódio do cerco ao Congresso americano: neonazistas, 
soberanistas, supremacistas étnicos, milícias políticas 
paramilitares antigovernamentais (3%, Proud Boys, Oath 
Keepers e o Boogaloo Bois) e uma massa amorfa, porém 
crédula, nas teorias e cultos conspiratórios que regem o 
imaginário da far-right, desde o culto Qanon à teoria de 
fraude eleitoral. 

A radicalização − e o subsequente extremismo que 
pode ou não chegar ao extremismo com ação violenta 
– é passível de ocorrer com qualquer ideologia e crença; 
no início dos anos 2000, por exemplo, o extremismo 
islâmico foi a maior ameaça aos países ocidentais. 
Porém, a tendência que se observa agora é um aumento 
exponencial do terrorismo doméstico de extrema-
direita.  Dados obtidos por centros internacionais de 
monitoramento e pesquisa do extremismo e terrorismo 
doméstico indicam que a maior parte dos atentados 
na última década é oriounda de extremistas de direita, 
jihadistas, extremistas de esquerda e outros grupos 
extremistas como ecofascistas, grupos radicais 
antiaborto e grupos extremistas religiosos, nesta ordem. 

Em números, segundo o Global Terrorism Index de 
2020, nos EUA, Europa Ocidental e Oceania, os ataques 
de extrema direita aumentaram 250% desde 2014, e 
as mortes causadas por esses ataques aumentaram 
em 709% no mesmo período, ultrapassando os 
atentados terroristas de salafi-jihadistas (no Ocidente). 
Diferentemente do extremismo islâmico, que em geral 
é executado por indivíduos envolvidos em organizações 
verticais, o terrorismo doméstico de extrema-direita 
é mais provável de ser executado por indivíduos não 
filiados a um grupo terrorista específico, o que dificulta a 
prevenção e o trabalho das agências de contraterrorismo. 

AMEAÇA À DEMOCRACIA E INDUÇÃO À 
MOBILIZAÇÃO EXTREMISTA

Em uma entrevista ao programa Poder em Foco 
(SBT), no dia 16 de dezembro de 2019, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, declarou que era necessária 
a implementação do voto impresso e afirmou que tinha 
suspeitas de ter sido vítima de fraude eleitoral nas 

eleições de 2018 – eleição esta que não apenas o 
elegeu como também proporcionou uma grande 
bancada de parlamentares apoiadores. Não era 
a primeira vez que seus discursos apresentaram 
retóricas conspiracionistas; porém, as declarações 
nessa entrevista já sinalizavam que a teoria 
conspiratória de fraude eleitoral seria mais 
explorada e utilizada para mobilizar sua base de 
apoio, em especial as RAI’s (redes alternativas de 
influência). Segundo Bolsonaro, a prova da fraude 
era sua análise incorreta das apurações eleitorais, 
comparando a primeira parcial divulgada pelo 
Tribunal superior eleitoral − o início da apuração, 
portanto – com o resultado final do primeiro turno. 

    Ainda no dia do resultado oficial divulgado 
pelo TSE, o então candidato lançou a primeira 
tese conspiratória de que os resultados foram 
fraudados: “Se tivéssemos confiança no voto 
eletrônico, já teríamos o voto do futuro presidente 
da República decidido no dia de hoje”, disse 
ele. E, desde então, suas afirmações que 
lançam dúvidas e condicionam os cidadãos a 
desconfiarem das instituições democráticas 
são cada vez mais frequentes até chegarem às 
ameaças vocalizadas de que ele não aceitará o 
resultado das próximas eleições. 

FOCO NA MOBILIZAÇÃO EXTREMISTA

As teorias da conspiração povoam o imaginário 
da far-right transnacional e da maior parte das 
correntes radicais que compõem esse conjunto 
disforme. Assim como outras teorias foram 
compartilhadas de forma transnacional (The Great 
Replacement, Globalismo, Marxismo Cultural, 
Eurábia, The Great Reset, Catedral, QAnon), 
líderes políticos de direita radical e extrema-
direita ao redor do globo introduziram em seus 
repertórios as falsas alegações sobre fraudes 
eleitorais e radicalizam cidadãos de tal forma que 
muitos chegam ao extremo com ação violenta, 
vide a invasão ao Capitólio (EUA) em 6 de Janeiro 
de 2021.

O hábito de contar histórias faz parte da 
natureza humana, assim como a busca por 
padrões e conexões. A teoria conspiratória surge, 
geralmente, quando há o desejo de respostas 
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simples para problemas complexos ou para 
que se possa capitalizar ganhos políticos e/
ou financeiros com o compartilhamento 
viral dessas teorias. Nem todas as teorias 
conspiratórias são falsas, como por exemplo 
os casos Watergate e Irã-contras. Porém, há 
outras totalmente inverídicas e muitas que 
datam há mais de um século e que ainda 
permanecem alimentando outras, como as 
teorias conspiratórias antissemitas − que em 
geral estão no cerne da maior parte das teorias 
da conspiração que povoam o imaginário 
dos espectros ideológicos extremos – seja à 
esquerda ou à direita. 

Como afirmo em meu livro, “Tempestade 
Ideológica – Bolsonarismo: A Alt-Right e 
o Populismo Iliberal no Brasil”, teorias da 
conspiração têm desempenhado um papel 
significativo na história da humanidade e 
atuaram na formação do imaginário da nova 
direita brasileira de forma relevante. 

Após a Segunda Guerra Mundial e o 
subsequente novo arranjo geopolítico com 
a Guerra Fria, a mentalidade paranoide 
intensificou-se, especialmente nas fileiras da 
direita radical e da extrema-direita americana. E 
a partir dos anos 90, com a chegada da internet, 
essas teorias conspiratórias tornaram-se parte 
fixa nas crenças e nos discursos da far-right, 
alcançando um público global. São dezenas 
de teorias conspiratórias que alimentam o 
sistema de crenças da direita brasileira e muitas 
sobreposições, pois, quando os indivíduos 
acreditam numa teoria da conspiração, eles 
ficam mais propensos a endossar outras. 

Na última década, com essa quarta onda 
de extrema-direita que o mundo enfrenta, 
as teorias da conspiração estão atuando 
como vetores diretos na radicalização e no 
extremismo. Grande parte dos atentados 
de terrorismo doméstico, executados por 
terroristas de extrema-direita, por exemplo, foi 
motivada pela crença em teorias da conspiração 
como a Eurábia – a existência de uma grande 
conspiração entre muçulmanos e a União 

Europeia para, através de leis de migração, 
modificar a demografia e a cultura da Europa 
−, do Marxismo Cultural (atentado de Breivik, 
Noruega) e a teoria The Great Replacement  
(atentado na Nova Zelândia e em El Paso, nos 
EUA).  

Houve também um aumento exponencial 
dos crimes de antissemitismo segundo 
relatórios da ADL (Liga Antidifamação). Teorias 
conspiratórias contra George Soros, a Nova 
Ordem Mundial, o Globalismo, The Great 
Replacement e a teoria QAnon também incidem 
em todo o universo mental do bolsonarismo; 
tais conceitos foram e ainda são compartilhados 
pelos influenciadores digitais (especialmente 
aqueles ligados ao ideólogo conspiracionista 
Olavo de Carvalho). 

Esses conteúdos conseguem atingir 
milhares de compartilhamentos e retirou do 
anonimato muitos indivíduos – que passaram 
a capitalizar através de canais no YouTube 
e artigos para blogs da direita radical; a 
sobreposição dessas teorias formam a medula 
da militância bolsonarista e, dessa forma, uma 
base coesa (em torno de 30% do eleitorado) 
de apoio ao presidente é mantida sempre 
mobilizada, resultando no esgarçamento do 
tecido social, ataques contra as instituições e 
apelos a uma ruptura da ordem democrática.    

Pensadores e propagandistas da extrema-
direita adequam as teorias conspiratórias 
conforme desejam; sobrepõem a outras e criam 

TEORIAS DA 
CONSPIRAÇÃO 
ATUARAM NA 
FORMAÇÃO DO 
IMAGINÁRIO DA NOVA 
DIREITA BRASILEIRA 
DE FORMA RELEVANTE
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arcabouços teóricos que levam, inevitavelmente, à 
radicalização. No cerne dessas teorias, duas obsessões: 
a questão racial e uma rejeição aos princípios liberais.

Para Benjamim Lee, o ponto mais claro de 
cruzamento entre radicalização e teoria da conspiração 
está na criação e estruturação de relatos narrativos 
do mundo, pois teorias conspiratórias apresentam 
explicações simples para os eventos. Os crédulos 
capturados por essas teorias tendem a dissensões 
e rompimentos com aqueles que não compartilham 
da crença em teorias conspiratórias, levando-os à 
possibilidade de engajamento com grupos e ideias que 
prometem uma alternativa radical. 

Teorias da conspiração, apesar de não amparadas 
em evidências que resistam ao escrutínio, resistem 
ao tempo e podem provocar resultados fatais, como, 
por exemplo, o descontrole da pandemia de Covid-19, 
especialmente em países como o Brasil e os EUA, 
durante o governo Trump, cujos líderes são indivíduos 
crédulos nessas teorias. Enquanto as pessoas não 
capturadas pelas teorias conspiratórias mantêm um 
ceticismo saudável diante dos eventos (realizam 
escrutínio das evidências, esforçam-se em buscar 
coerência, respondem às provas empíricas), aqueles 
capturados pelo pensamento conspiratório buscam 
apenas o contraditório e apresentam um grau extremo 
de suspeita que impede a crença em qualquer coisa 
que não se encaixe na teoria da conspiração, além de 
desconfiarem das provas empíricas (LEWANDOWSKY e 
COOK, 2020). 

Apesar de muitos acreditarem, de fato, naqueles 
conteúdos que compartilham, o fator monetização não 
é irrelevante. Medidas legais para desmonetização 
de canais que produzem conteúdo conspiracionista 
e/ou discursos de ódio podem apresentar eficácia, 
pois produzir conteúdo desse tipo gera altos retornos 
financeiros, e a monetização é vetor relevante para a 
escalada da radicalização. O problema se agrava quando 
há a assimilação – e subsequente reverberação − dessas 
teorias por líderes políticos que utilizam as mídias de 
massa para retóricas beligerantes, visões apocalípticas, 
exclusivistas e ameaçadoras, e assim retira das margens 
do debate público essa cosmovisão paranoide e em 
desacordo aos princípios básicos de respeito à dignidade 
humana amplificando o seu alcance na sociedade. 

No Brasil, essa mobilização extremista vem sendo 
praticada há mais de uma década, tanto por agentes 

da extrema-direita e suas redes alternativas de 
influência como pelo governo federal, ao passo que 
o presidente da República institucionaliza as teorias 
conspiratórias e incentiva a desconfiança dos 
cidadãos nas instituições liberais. 

TEORIAS CONSPIRATÓRIAS 
DE FRAUDE ELEITORAL 

Os ataques ao Capitólio, por exemplo, foram o 
resultado de um longo processo de desinformação 
– verbalizadas pelo então presidente Donald Trump 
−, e uma amálgama de teorias conspiratórias, 
milícias políticas (Oath Keepers, 3%, Proud Boys, 
Boogaloo etc.), ódio armado e extremismo, 
conforme mencionado anteriormente. 

Ativistas de direita radical e figuras da mídia 
(em especial a Fox News) foram responsáveis   por 
promover narrativas que reivindicam que a fraude 
foi generalizada nos Estados Unidos e a campanha 
“Stop The Steal”, verbalizada por Donald Trump, 
não foi interrompida pelas plataformas de mídia. 
Atualmente, essa teoria conspiratória modificou-
se para a “Election Fraude” e continua a mobilizar 
as fileiras radicais da direita americana, ressoando 
no Brasil. Em Agosto, o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, que mantém relações com partidos e 
líderes de movimentos da far-right internacional, 
viajou aos EUA e palestrou no simpósio promovido 
pelo teórico conspiracionista da extrema-direita 
americana, Mike Lindell, ao lado de Steve Bannon, 
e verbalizou a teoria conspiratória de fraude eleitoral 
no Brasil. 

Na Europa, Eduardo Bolsonaro é signatário 
da Carta de Madri, um projeto intercontinental da 
Fundação Disenso, criada pelo político do partido de 
direita radical espanhol VOX, Santiago Abascal. A 
Carta de Madri afirma que a chamada Iberosfera é 
“sequestrada por regimes totalitários de inspiração 
comunista sob a égide do regime cubano e de 
iniciativas como o Fórum de São Paulo e o Grupo 
Puebla, que se infiltram nos centros de poder para 
impor sua agenda ideológica.” 

Ainda dentro da transnacionalidade dessas 
ideias e teorias conspiratórias, um exemplo é 
a  Coreia do Sul, país no qual o ecossistema 
digital da direita radical também utilizou narrativas 
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conspiratórias a respeito de fraude eleitoral nas 
eleições de 2020, e relatório recente publicado 
pelo ISD Global demonstra que as eleições 
regionais na Alemanha foram inundadas com 
as mesmas teorias verificadas antes no debate 
público americano, coreano e brasileiro.  

No Brasil, desenha-se um caldo de cultura 
semelhante. Uma tragédia anunciada. No mais 
recente decreto para ampliar acesso às armas, 
o presidente foi enfático ao mencionar que ele 
relaciona a posse de armas ao “direito de defesa 
do contraditório” (emulando os discursos das 
milícias políticas paramilitares existentes nos 
EUA) enquanto parlamentares governistas tentam 
transformar a teoria conspiratória de fraude 
eleitoral em lei. Jair Bolsonaro incentiva a criação 
de milícias políticas de extrema-direita. 

Estas não possuem, na maior parte das 
vezes, comandos centralizados. Em geral, são 
pulverizadas. São motivadas, essencialmente, 
pela credulidade em teorias conspiratórias de 
que existe uma tentativa de dominação global 
praticada e planejada por atores ocultos que 

comandam governos de todos os países, cujo 
objetivo último seria escravizar as populações 
e restringir liberdades individuais. Ao fomentar 
a crença apocalíptica de que os resultados das 
eleições são ilegítimos, Jair Bolsonaro investe 
na radicalização e tenta criar antecipadamente 
justificativas para o seu objetivo de ruptura 
institucional. 

DESLIGAMENTO E DESENGAJAMENTO 

As redes alternativas de influência operam, 
em grande parte, em plataformas livres da 
moderação de conteúdo como o Telegram, Parler, 
WhatsApp e mais recentemente a nova rede 
criada por Jason Mille – ex-assessor de Trump – o 
Gettr, e nas plataformas mais tradicionais que 
ainda não conseguiram responder com eficácia 
a alta capacidade de mobilização das redes de 
desinformação praticadas por esses agentes 
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radicais e extremistas. As câmaras de eco atuam no 
reforço e legitimização dessas crenças, criando uma 
identidade grupal e senso de pertencimento, o que 
torna mais difícil o desligamento e desengajamento 
dos indivíduos radicalizados. Algumas iniciativas das 
plataformas buscam soluções para combater e prevenir 
a radicalização. 

Recentemente, o Twitter lançou um projeto piloto 
de moderação de conteúdo que poderá ser realizado 
pelos próprios usuários – o Birdwatch, − no qual as 
informações enganosas poderão sofrer notas de 
correção por outros usuários; porém, ainda está em 
teste e restrito a poucos cidadãos americanos que se 
cadastraram. Outro obstáculo para a interrupção dessa 
rede desinformação é o processo de gamificação 
produzido pela credulidade em teorias conspiratórias: 
as pessoas se sentem participando de um jogo no qual 
cada novo QDrops ou evento (como a Covid-19) é uma 
pista nova que comprovaria suas próprias suspeitas. 
Soma-se a essa gamificação, o senso de pertencimento 
a um grupo com um suposto objetivo superior (evitar 
a decadência do Ocidente, o fim dos homens e da 
masculinidade, salvar a família tradicional etc.). 

Segundo Cynthia Miller-Idriss, especialista em 
extremismo e radicalização, se as pessoas forem 
informadas preventivamente de que estão sendo 
deliberadamente enganadas e manipuladas, elas 
podem desenvolver resiliência a essas mensagens 
conspiratórias. Esse processo é conhecido 
como inoculação ou prebunking. Iniciativas como a 
produção de pequenos filmes e jogos com mensagens 
de inoculação também vêm sendo produzidas por 
centros de pesquisa internacionais, mas no Brasil ainda 
não ocorre nada semelhante que consiga atingir um 
público relevante. 

Outra sugestão é a publicação de contranarrativas 
feitas por ex-membros de grupos radicais, pois exercem 
efeito maior sobre os conspiracionistas, exercitando 
a “empatia” nesses processos que são também 
emocionais. Em vez de simplesmente ridicularizar, o 
ideal é tentar levar a pessoa a exercer o pensamento 
crítico individual, para que ela própria perceba as pontas 
soltas e incongruentes de suas crenças. 

Sites de verificação dos fatos também ajudam 
a interromper a rede de desinformação, além de 
campanhas institucionais com foco na alfabetização 
democrática e de cidadania digital. O monitoramento 

para a compreensão da integração da extrema 
direita nos espaços públicos, em particular 
aqueles espaços onde os jovens encontrarão a 
extrema direita, é fundamental para a prevenção 
da radicalização e um possível extremismo 
violento ideologicamente motivado (EVIM).   

Embora a face mais visível 
das consequências causadas pela 
“mainstremização” dos conceitos e teorias 
conspiratórias da extrema-direita seja o EVIM, 
há outros perigos contra a Democracia Liberal 
e seus pilares, em especial quando essas 
ideias extremistas se normalizam dentro 
de grupos sociais que detêm o monopólio 
da força (forças militares) e grupos com 
grande representatividade eleitoral, como as 
comunidades de cristãos e evangélicos. 

ARMADOS E FURIOSOS 

Na tarde de um domingo de sol, dia 28 de 
março de 2021, em um cartão postal da Bahia 
(Farol da Barra), o soldado Wesley Soares Goes 
estacionou seu carro e fortemente armado atirou 
para o alto e fez discursos desconexos. Wesley 
estava com fardamento e o rosto pintado de 
verde e amarelo. Entre uma fala e outra, era 
possível reconhecer em seus discursos a 
retórica do bolsonarismo a respeito do lockdown 
e contra as medidas de prevenção da Covid-19 
realizadas por prefeitos e governadores. Após 
quase quatro horas de tentativas de negociação 
com o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) 
para a sua rendição, verbalizou que havia 
chegado o seu momento, fez uma contagem 
regressiva e iniciou os disparos contra os seus 
colegas de farda. Foi abatido. 

O caso de terrorismo doméstico, ou 
extremismo violento ideologicamente motivado, 
ocorreu numa área que além de cartão postal é 
também essencialmente residencial, colocando 
em risco moradores da região e pedestres além 
das forças policiais que atuavam na negociação. 
A Secretaria de Segurança Pública da Bahia 
encarou o evento, com desfecho fatal, como 
um caso de suicídio, fruto de um surto psicótico. 
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Nas RAI’s bolsonaristas, parlamentares como 
os deputados Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro 
enalteceram a ação do soldado, e chegaram a 
publicar que ele “foi abatido” porque “disse não 
às ordens de Rui Costa (governador da Bahia)”, 
mas apagaram logo depois de suas contas no 
Twitter. Era a legitimização do EVIM e do “mito 
heroico” sempre presente na cosmovisão de 
extremistas. 

No mês seguinte, um policial do Paraná 
em surto psicótico fez uma funcionária da 
empresa aérea Gol como refém, no saguão 
do aeroporto internacional de Guarulhos, e, 
após negociação, houve sua rendição. Mais 
recentemente, às vésperas das manifestações 
(golpistas) bolsonaristas no 7 de Setembro, 
um coronel da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo − Aleksander Lacerda − foi afastado do 
comando da PM por desrespeitar o regulamento 
da corporação e postar publicamente ataques ao 
STF, ao governador do estado, João Dória Jr.,  e 
convocação para os atos.  

A AMEAÇA DA EXTREMA-DIREITA 
INFILTRADA NAS FILEIRAS MILITARES 

Jair Bolsonaro construiu sua carreira política 
como representante dos interesses das 
corporações militares. Hoje o Brasil ocupa a 
liderança no ranking de militarização do governo. 
Trata-se da democracia com mais militares 
ocupando cargos da administração pública; acima 
das Filipinas, que foi líder durante anos.  No 
“Dossiê Militarização”, publicado em fevereiro de 
2021, um levantamento realizado pela Secretaria 
Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União, em julho de 2020, informou “que o 
número total de militares ativos e na reserva 
ocupando cargos civis no governo Bolsonaro era 
de 6.157 e que o referido número representava 
um aumento de 108,22% em relação a 2016 
(TCU, 2020b). Esses militares estão atuando em 
cargos comissionados, por contratos temporários, 
e acumulando funções nas mais diferentes áreas 
da administração pública”. 

O aparelhamento e a imiscuidade entre 
instituições de Estado e instituições de governo 

assumem um potencial maior de radicalização e 
EVIM quando os conceitos extremistas passam 
a fazer parte da crença dos indivíduos que as 
compõem, e agentes extremistas atuam no 
recrutamento de membros das forças militares 
não apenas no Brasil, mas em âmbito global. 
Na Alemanha, revelações de pontos de vista da 
extrema-direita nas forças armadas alemãs levaram 
à dissolução de todo um pelotão de combate da 
unidade de forças especiais de elite − o KSK − em 
2020 porque foi considerado irreversivelmente 
influenciado por conceitos extremistas. 

No Canadá, também em 2020, Corey Hurren, 
um militar da reserva, jogou seu carro contra o 
portão da residência oficial do governador geral 
do Canadá, a Rideau Cottage. Investigações 
apontaram que Hurren exibia um histórico de 
crenças nas teorias conspiratórias da extrema-
direita.   

No cerco ao Capitólio dos EUA, 43 dos 357 
(12%)  indivíduos acusados pelos tribunais federais 
tinham experiência militar, sendo 93% veteranos 
e o restante oficiais da ativa. Além disso, 37% 
tinham alguma afiliação com as milícias políticas 
paramilitares, como a Oath Keepers e o Proud 
Boys. Após a divulgação dos relatórios pelas forças 
de segurança, Lloyd Austin, atual secretário de 
defesa que recentemente assumiu o Pentágono, 
ordenou que cada ramo das Forças Armadas se 
reunisse para discutir a ameaça representada 
pela supremacia branca e o extremismo dentro 
das forças armadas americanas. Mas esse não 
foi o único caso de extremismo dentro das forças 
armadas americanas. 

JAIR BOLSONARO 
CONSTRUIU 
SUA CARREIRA 
POLÍTICA COMO 
REPRESENTANTE 
DOS INTERESSES 
DAS CORPORAÇÕES 
MILITARES
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O atentado de terrorismo doméstico mais mortal 
da história dos EUA, em Oklahoma City, foi executado 
por um veterano da Guerra do Golfo, Timothy McVeigh. 
Em 2019, o tenente da Guarda Costeira, Christopher 
P. Hasson, foi acusado de planejar ataques terroristas 
que incluíam o uso de armas biológicas. Hasson, 
um nacionalista branco, elaborou uma lista de alvos 
contendo jornalistas e políticos que deveriam ser 
mortos. Seu intuito era acelerar uma “guerra racial” e 
a subsequente formação de um etnoestado branco. 
Promotores do caso informaram que o terrorista havia 
estudado manuais de outros extremistas de direita, 
como o de Andrew Breivik, nos quais teorias como a 
do Marxismo Cultural, Globalismo e Eurábia estavam 
presentes. 

As mesmas teorias, introduzidas no debate público 
por Olavo de Carvalho e seus alunos, formam parte 
do imaginário da extrema-direita bolsonarista. Num 
trabalho de conclusão de curso apresentado para a 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, para a 
obtenção do título de Especialista em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa Nacional, Mateus Fernandes 
Brum discorre a respeito da teoria conspiratória do 
globalismo e o papel do Exército e cita como referências 
bibliográficas diversos teóricos da conspiração do 
ecossistema digital bolsonarista: “O Globalismo é uma 
ideologia e um movimento extremamente difuso. As 
definições em relação a este fenômeno são bastante 
diversas e, por vezes, possuem pontos de divergência. 
O mesmo é apresentado em um espectro que 
abrange desde uma simples confusão com a noção de 
globalização até o extremo de um Governo Mundial 
Totalitário”. 

Evidencia-se, dessa forma, que a infiltração das ideias 
da extrema-direita dentro das forças militares não é algo 
que ainda ocorrerá, mas sim contemporâneo. No Brasil, 
o histórico de motins e insurreições de forças policiais 
militares em alguns estados acenderam o alerta dos 
governadores, porém relatórios de monitoramento a 
respeito de radicalização e extremismo dentro dessas 
fileiras não são de conhecimento público. Se existem, 
falta transparência por parte do poder público.  

Alguns estudos sugerem fatores que podem 
tornar militares mais suscetíveis à radicalização e 
potencialmente com resultados mais drásticos: estresse 
pós-traumático, efeitos cognitivos decorrentes da 
experiência em combates violentos como uma perda 

de sensibilidade perante a violência, a sensação de 
não serem valorizados e reconhecidos no seio de suas 
sociedades e pela opinião pública e até mesmo o próprio 
processo de “marcialização” podem influenciar na 
vulnerabilidade desses indivíduos à radicalização. 

Um número crescente de atentados terroristas 
de extrema-direita e incidentes envolvendo militares 
que foram cooptados por conceitos extremistas levou 
vários países a encarar o problema da radicalização 
e extremismo (inclusive online) com mais seriedade 
e foco. Além dos EUA, que divulgaram o plano de 
estratégia nacional para o combate ao extremismo e 
solicitaram um monitoramento do extremismo infiltrado 
em suas forças armadas, a Alemanha criou e publicou 
recentemente o maior plano da história do país (e do 
mundo) para a prevenção contra a radicalização e o 
extremismo. 

Em agosto deste ano, o governo alemão anunciou 
que investirá, entre 2021 e 2024, mais de um bilhão 
de euros para combater o extremismo, de forma 
geral, com foco no racismo e extremismo de direita. 
O Handbuch Extremismusprävention  (o manual de 
prevenção ao extremismo) contém impressionantes 
756 páginas e apresenta 89 medidas de prevenção, 
divididas em sete capítulos, que foram produzidas por 
profissionais de várias áreas (sociólogos, psicólogos, 
juristas, Ministério da Defesa, pesquisadores e membros 
de comunidades vítimas de intolerância e extremismo) e 
reforça a necessidade de mais transparência em relação 
ao extremismo de direita dentro dos departamentos 
governamentais e das forças armadas, por meio de 
relatórios anuais obrigatórios, pesquisas sobre atitudes 
políticas, comentários e ações racistas, homofóbicas, 
antissemitas, anti-imigrantes e outras condutas odiosas. 

Pede também uma expansão da cooperação entre 
as autoridades de segurança e a sociedade civil para, em 
conjunto, encontrarem soluções e uma abordagem cívica 
para a questão: maior alfabetização democrática, inclusão 
e cidadania digital. 

A dimensão da ameaça em haver − dentro das forças 
militares − visões extremistas é ampliada em relação 
aos civis, pois trata-se de indivíduos com acesso a 
armas, treinamento tático e informações confidenciais e 
muitos agentes extremistas buscam exatamente essa 
gama de características para recrutar mais indivíduos 
aos seus grupos. Visões extremistas dentro dessas 
corporações também podem produzir um aumento na 
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violência policial, em especial relacionado a atos racistas, 
além do risco real de motins e insurreições dentro das 
corporações. 

Os danos, quando ocorre ação de extremismo 
violento ideologicamente motivado, são irreparáveis, 
porém, há outros danos que podem corromper o 
sistema democrático legal e, no limite, conseguir 
estabelecer uma forma autocrática de sistema.  

Um extremista possui uma cosmovisão que 
desconsidera as regras do Estado Democrático de 
Direito, em particular a ideia de direitos humanos e 
o princípio do pluralismo, ou seja, rejeita a variedade 
legítima de interesses, pontos de vista e opiniões que a 
Constituição salvaguarda.

A crença – ao extremo − em teorias conspiratórias 
com visões apocalíticas de final dos tempos, por 
exemplo, conduz ao entendimento de estarem travando 
uma suposta guerra espiritual e que dessa batalha 
depende a sobrevivência da “civilização cristã, atuando 
na formação de bodes expiatórios que podem ser 
personificados como inimigo em um indivíduo específico 
(como por exemplo as teorias contra o bilionário húngaro 
George Soros) até um conjunto de pessoas, instituições 
ou todo um sistema político.  

DEUS VULT 

A primeira frase que o assessor da Presidência da 
República para assuntos internacionais, Filipe Martins, 
escreveu em sua conta na plataforma Twitter no dia da 
posse de Jair Bolsonaro foi “A nova era chegou! É tudo 
nosso! Deus Vult!”.

As duas expressões, “Deus Vult “ e “A Nova 
Era”, ainda não eram conhecidas do público brasileiro 
em geral, mas há anos já eram compartilhadas na 
bolha virtual da direita (também internacional). Nas 
últimas décadas a extrema-direita procura meios mais 
sofisticados para ampliar seus conceitos e mensagens 
e assim se dissociar da imagem reacionária e racista. 
Símbolos e slogans específicos são utilizados com mais 
frequência do que discursos que deixem em evidência 
suas reais intenções e visões de mundo. 

“Deus Vult” (“Deus quer”) faz referência ao grito 
do povo em resposta ao Papa Urbano II quando foi 
anunciado o início da Primeira Cruzada pelo pontífice 
(1095) e agrega para os extremistas a noção de defesa 
do Cristianismo contra supostas ameaças. Dentro desse 
pensamento místico, alguns membros da extrema-
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direita se enxergam como novos Cavaleiros Templários 
e acreditam que suas ações (consequentemente os 
resultados delas, não importando os meios utilizados) 
estão conectadas com a vontade de Deus. Dessa forma 
são, segundo eles, moralmente superiores aos seus 
opositores. 

Nessa “guerra santa” e cultural, o inimigo 
é – segundo eles – insidioso, corrompe a Igreja 
e a sociedade desde dentro e através do (teoria 
conspiratória) marxismo Cultural. Até que ponto esse 
discurso foi infiltrado nas comunidades católicas e 
pentecostais do Brasil ainda é pesquisa a ser feita, mas 
a captura dessas comunidades pelo bolsonarismo é 
refletida em números. 

Jair Bolsonaro, mesmo distante em comportamentos 
e discursos dos preceitos cristãos, conseguiu uma 
vantagem eleitoral de 11 milhões de votos a mais entre 
evangélicos do que o seu adversário no segundo turno, 
Fernando Haddad. Nas manifestações governistas do 7 
de setembro, discursos de pastores verbalizaram parte 
das teorias que regem o imaginário do bolsonarismo 
assim como profecias a respeito de um apocalipse 
iminente. Se no Brasil o ativismo da direita radical cristã 
emergiu como um tsunami repleto de mentalidade 
conspiratória somente nos últimos anos, nos EUA é 
uma realidade desde o final da década de 1970, com o 
movimento do fundamentalista Jerry Falwell, o Moral 
Majority, vetor importante na eleição de Ronald Reagan.  

A MAIORIA MORAL 

No senso comum estabeleceu-se como marco 
inicial do ativismo da direita religiosa americana o caso 
Roe versus Wade, decisão da Suprema Corte na qual o 
Tribunal decidiu sobre a legalização do aborto em 1973. 
Mas foi somente no final daquela década e após o caso 
Green versus Connally – a respeito da não isenção 
de impostos para escolas segregadas – é que se deu 
início ao ativismo cristão nos EUA e a criação da Moral 
Majority. 

Anos antes, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos havia proferido a histórica decisão sobre a 
segregação racial no caso Brown versus Board of 
Education (1954). O Tribunal considerou que “as 
instalações educacionais separadas são inerentemente 
desiguais” e nos anos seguintes os tribunais americanos 
tiveram que enfrentar as várias estratégias do Sul do país 

destinadas a evitar (ou postergar) a transição de escolas 
públicas segregadas para escolas públicas integradas. 

Uma dessas estratégias foi a criação de academias 
e escolas privadas racialmente segregadas. Em 1969, 
por exemplo, o número de alunos brancos matriculados 
nas escolas da rede pública no condado de Holmes caiu 
de 771 para 28; no ano seguinte, esse número caiu para 
zero (BALMER, 2021). 

Nesse mesmo ano, um grupo de pais afro-
americanos, no Mississippi, processou o Departamento 
do Tesouro para impedir que três novas academias 
privadas segregadas garantissem isenção total de 
impostos, argumentando que suas políticas de 
segregação impediam o status de entidades de caridade 
(portanto, isentas de impostos). Em 1971, a decisão em 
Green versus Connally deferiu o fim da isenção para 
instituições privadas que praticavam segregação. 

No período de transição, o Internal Revenue 
Service (IRS), principal órgão da lei tributária federal, 
enviava questionários para as academias vinculadas à 
Igreja que praticavam a segregação racial, incluindo a 
escola de Jerry Falwell, Lynchburg Christian School (a 
atual Liberty Christian Academy no estado da Virgínia), 
o que o levou à fúria e, sob o argumento de “liberdade 
religiosa”, vociferou em sua rede televangelista que “era 
mais fácil abrir uma casa de massagens do que uma 
escola cristã” mas deixava desconhecida do seu público 
a motivação financeira e racial de sua fúria. 

Quando outra universidade fundamentalista com 
segregação racial, a Bob Jones University, foi despojada 

“NÃO TEM ESSA 
HISTORINHA DE 
ESTADO LAICO, NÃO. 
O ESTADO É CRISTÃO. 
AS MINORIAS TÊM QUE 
SE CURVAR PARA AS 
MAIORIAS” –  
JAIR BOLSONARO. 

LEGADO
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do status de isenção de impostos, líderes evangélicos e 
cristãos radicais decidiram que era a gota d’água e deram 
início ao ativismo da direita religiosa. Enquanto Falwell 
lançou seu movimento com o auxílio de outro baluarte 
cristão, Paul Weyrich, a Moral Majority, reuniu milhares 
de padres, pastores e rabinos e teve ramificações até no 
Brasil através das suas conexões com TFP – Tradição, 
Família e Prosperidade. 

Segundo o pesquisador Benjamin Arthur Cowan, 
Weyrich esteve pelo menos quatro vezes no Brasil para 
palestras e reuniões com os líderes da TFP, Plínio Corrêa 
de Oliveira e Mario Navarro da Costa (representante 
da TFP em Washington); e a unificação dos discursos 
dessa nova direita cristã transnacional firmou-se em 
temas como “defesa da família tradicional”, contra o 
aborto, contra o Concílio Vaticano II, o anticomunismo, 
contra direitos dos homossexuais e contra a mudança 
na ordem social não mais hierarquizada por gênero; 
todas as pautas também do bolsonarismo e da far-right 
internacional. Mas um ponto específico tornou-se foco 
do ativismo da direita religiosa: aumentar a participação 
de religiosos na Suprema Corte para, dessa forma, salvar 
da suposta decadência secularista a “civilização judaico-
cristã “ e a América. 

O DOMINIONISMO 

“Deus acima de tudo”. “Não tem essa historinha 
de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que 
for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar 
para as maiorias” – Jair Bolsonaro. 

“Sustentem esse homem, apoiem-no. Deus falou 
que os dois primeiros anos dele não seriam fáceis. Mas 
foi Deus quem o escolheu.”

A ideia de que as Escrituras deram o domínio sobre 
a Terra para os cristãos e que, portanto, eles devem 
tomar as rédeas da sociedade secular para implementar 
um estado teocrático surgiu nos anos 70 nos EUA com 
o fundamentalista Rousas John Rushdoony (que serviu 
de inspiração para o movimento do homeschool cristão) 
e hoje permeia parcela relevante da extrema-direita 
religiosa. Numa leitura pervertida do Antigo Testamento, 
Rushdoony afirmava que os cristãos, e somente os 
cristãos, seriam soldados de Deus para ocupar todas as 
instituições seculares até o retorno de Cristo. 

Chip Berlet e Frederick Clarkson, especialistas sobre 
movimentos de extrema-direita, divide o Dominionismo 

(ou teonomia) em duas correntes, uma mais forte e 
extremista, o Reconstrucionismo Cristão que “busca 
substituir o governo secular e, subsequentemente, 
a Constituição, por um sistema político e judicial baseado 
na Lei do Antigo Testamento” e uma versão suave. As 
principais características, segundo os autores, são: “Os 
dominionistas celebram o nacionalismo cristão, pois 
acreditam que os Estados Unidos já foram, e devem ser, 
mais uma vez, uma nação cristã”. 

Dessa forma, eles negam as raízes iluministas 
da democracia americana. Os dominionistas 
promovem a supremacia religiosa, na medida em 
que geralmente não respeitam a igualdade de outras 
religiões, ou mesmo outras versões do cristianismo, 
e endossam visões teocráticas, na medida em que 
acreditam que os Dez Mandamentos, ou “lei bíblica”, 
devem ser o fundamento da lei americana, e que 
a “Constituição dos Estados Unidos deve ser vista 
como um veículo para a implementação dos princípios 
bíblicos” (BERLET,CLARKSON-2005).  Longe de ser 
um movimento periférico, o dominionismo mobiliza a 
extrema-direita religiosa na esfera política americana 
e forneceu base para a revolta populista de direita 
radical, o Tea Party, sendo representado principalmente 
pela fundamentalista Sarah Palin e pelo o senador 
republicano Ted Cruz, e está presente no Brasil 
através de representantes de algumas congregações 
neopentecostais. 

Em 2009, foi realizado no Brasil o primeiro Congresso 
dos 7 Montes, relativo à teoria dominionista das sete 
montanhas: “A cultura é moldada por sete esferas ou 
montanhas na sociedade. Se pudermos influenciar 
cada uma dessas esferas para Cristo, venceremos a 
cultura de nossa nação”. As montanhas seriam a mídia, 
governo, educação, economia, religião, entretenimento 
e família. Ao conquistar essas áreas de influência, seria 
então possível levar uma nação para o reino de Deus. A 
duas faces mais visíveis da influência do dominionismo 
no governo do Brasil é o pastor conselheiro de Jair 
Bolsonaro, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, 
R. R. Soares, e a ministra Damares Alves. 

O alcance da infiltração dessas crenças é tal que 
abrange desde comunidades evangélicas a católicas, 
apesar da oposição do Vaticano. Em 2017, a revista 
jesuíta La Civiltà Cattolica, editada em Roma, publicou 
um artigo de Antonio Spadaro e Figueroa condenando 
e alertando aos perigos do que eles chamaram de 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

106

“ecumenismo fundamentalista”. Referindo-se ao 
ecumenismo entre fundamentalistas evangélicos 
dominionistas e integralistas católicos, reunidos pelo 
mesmo desejo de influência religiosa na esfera política, 
ele afirma “que promovem um ecumenismo de conflito 
que os une no sonho nostálgico de um tipo teocrático 
de estado”, cuja perspectiva mais perigosa poderia “ser 
atribuída à sua visão xenófoba e islamofóbica que deseja 
paredes e deportações purificadoras”. Ressaltaram “que 
o elemento religioso nunca deve ser confundido com o 
político. 

Confundir poder espiritual com poder temporal 
significa sujeitar um ao outro”. Ainda no artigo, 
afirmaram que “o Papa Francisco rejeita radicalmente a 
ideia de ativar um Reino de Deus na terra como estava 
na base do Sacro Império Romano e de formas políticas 
e institucionais semelhantes, inclusive no nível de um 
‘partido’” e criticaram também o nacionalismo cristão – 
“uma estrutura cultural, uma coleção de mitos, tradições, 
símbolos, narrativas e sistemas de valores que idealiza 

e defende uma fusão do cristianismo com a vida cívica 
de um país” (WHITEHEAD, PERRY 2020) − crescente 
em países nos quais houve a ascensão dos populistas de 
direita radical na última década (Polônia, Brasil, Hungria, 
Índia e EUA). Para Spadoro e Figueroa, “as raízes cristãs 
de um povo nunca devem ser entendidas de maneira 
étnica e o etnicismo triunfalista, arrogante e vingativo é, 
na verdade, o oposto do Cristianismo”. 

O artigo finaliza com uma declaração do Papa 
Francisco que, em tese, deveria desmontar as narrativas 
hereges e apocalípticas dos dominionistas, integralistas 
e nacionalistas cristãos − “Sim, a Europa tem raízes 
cristãs. O cristianismo tem o dever de regá-las, mas 
com espírito de serviço, como no lava-pés. O dever do 
Cristianismo para a Europa é o de servir” – porém, não 
os desmobilizou. 

Na esteira da ascensão de líderes populistas que 
tentam minar, por dentro, as Democracias Liberais, 
transformado-as em Democracias Iliberais, através 
do processo de legalismo autocrático, os intelectuais 
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orgânicos da direita radical assumiram o papel de 
coveiros do Liberalismo. Diariamente, o ecossistema de 
mídia da far-right internacional traz obituários da ordem 
liberal e uma espantosa defesa do “integralismo cristão” 
como alternativa para o fim do conflito perpétuo entre 
cristãos e o secularismo da modernidade. 

Enquanto Patrick Deneen, teórico político 
conservador da Universidade de Notre Dame, 
aconselhou em seu livro “Por que o Liberalismo 
fracassou?” os católicos abandonarem a vida política 
nacional e se concentrar nas comunidades locais 
(localismo), veio de um renomado jurista, professor de 
direito na Harvard Law School, uma assombrosa defesa, 
e proposta, do integralismo cristão como nova ordem 
político-social. 

EM NOME DA LEI, DE DEUS 

O Integralismo Católico rejeita radicalmente o 
secularismo, pois, na sua cosmovisão, “o homem tem 
um fim temporal e um fim eterno. Há dois poderes 
que o governam: um poder temporal e um poder 
espiritual. E, visto que o fim temporal do homem está 
subordinado ao seu fim eterno, o poder temporal deve 
estar subordinado ao poder espiritual”. Em outras 
palavras, o integralismo sustenta que a Democracia 
Liberal é incompatível com a Igreja Católica, e o Estado 
não deve ser separado do Cristianismo em nenhuma 
esfera, nem mesmo jurídica. 

Apelos pelo integralismo católico antes restritos 
às franjas da extrema-direita conservadora americana 
saíram das sombras com a defesa de um dos maiores 
(até recentemente) juristas americanos, o conservador 
recém-convertido Adrian Vermeule, professor de 
direito em Havard. Em 2020, num artigo para a revista 
The Atlantic, Vermeule propôs o que ele chama de 
Constitucionalismo do Bem Comum: os conservadores 
deveriam abordar a interpretação constitucional com 
uma leitura moral subjetiva (cristã) e defendeu o uso 

do poder do Estado para promover o “bem comum” 
(e o que é o bem comum seria decidido pelos próprios 
juristas cristãos). 

Segundo Vermeule, “O Estado deve desfrutar 
de autoridade para refrear as pretensões sociais e 
econômicas dos liberais urbanistas que tantas vezes 
colocam as suas próprias satisfações (financeiras e 
sexuais) e o bem da sua classe ou meio social acima 
do bem comum. Seu constitucionalismo do bem 
comum rejeita o liberalismo enquanto filosofia política, 
preferindo a hierarquia ao igualitarismo e a autocracia 
aos direitos individuais. O moderno Estado-nação 
secular é preterido em favor de algo mais parecido, 
talvez, com os Estados confessionais” (STEFFENS, 
BARRETO LISBOA 2020).

Se o leitor pensou em teocracia, está correto. 
Não seria alarmante, caso a proposta estivesse 
restrita aos círculos marginais da extrema-direita. 
Porém, proeminentes intelectuais conservadores 
da direita radical americana como R.R. Reno, editor 
da revista católica First Things, saíram em defesa de 
Vermeule, assim como políticos do Partido Republicano 
e atualmente é um projeto da Universidade de Oxford 
– o Common Good Project. No Brasil, a admiração por 
Adrian Vermeule e suas ideias radicais não se resumem 
às fileiras bolsonaristas. Formadores de opinião da 
direita “moderada” e antibolsonaristas são grandes 
propagandistas e admiradores de Vermeule. 

O enraizamento dos conceitos e teorias da extrema-
direita no debate público pode nos trazer desde 
extremismo doméstico ideologicamente motivado até 
um país com tribunais repletos de juízes “terrivelmente 
evangélicos” que farão a leitura da Constituição 
baseados em suas crenças religiosas, como deseja 
Jair Bolsonaro e muitas correntes da direita brasileira, 
incluindo as não bolsonaristas. 

A autora é consultora. 
tempestadeideologica@gmail.com  
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TESTEMUNHO I
O Carnaval fagocitando a morte

ROSA MARIA ARAÚJO
Historiadora 

Há riso, há alegria, mas também há lágrimas no 

salão. Em que pese o superlativo estado de folia, 

condição visceral da sua existência, o carnaval não 

é imune à dor. Muito menos indiferente à morte, a 

antiapoteose da vida. A história mostra que, ao longo 

do tempo, o carnaval desenvolveu uma forma muito 

peculiar de lidar com o luto, de fagocitar a tragédia. 

O “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima” é 

quase um hino metalinguístico desse sentimento. 

Por outro lado, no Rio de Janeiro, cidade que tem 

vocação para a alegria, o consumo reprimido de festa 

permite explodir o sentimento assim que passa a tem-

pestade. Em 2022 poderemos negar ou comprovar esta 

hipótese. No ano passado, o carnaval teve o seu maior 

encontro – ou desencontro – com a morte desde que 

chegou ao Brasil. Não houve folia. Pela primeira vez 

em 89 anos, as escolas de samba sequer desfilaram. 

A festa que já superou enchentes, catástrofes sociais, 

mortes de celebridades e mesmo uma epidemia foi 

silenciada pela Covid-19. 

A exceção à regra dá a exata dimensão da tragédia 

que vivemos na pandemia. Este fato singular confere 

ainda mais importância à maneira como o carnaval 

processa fatalidades e outros momentos de profundo 

sofrimento e mal-estar, episódios estes que merecem 

ser relembrados.

 Um século antes do coronavírus silenciar a folia, 

o ano de 1919 marcou o que, para muitos, é o maior 

festejo momesco de todos os tempos no Brasil. Era o 

primeiro carnaval após a gripe espanhola, que infectou 

mais de 600 mil cariocas. Pode se dizer que o brasileiro 

homenageou a memória de seus mortos – as estatísti-

cas mais confiáveis apontam 35 mil óbitos por causa 

da doença – com uma festança nunca mais vista no 

país. Como o carnaval respondeu àquela gravíssima 

crise na saúde pública? Com mais carnaval. A folia 

durou praticamente três meses.  

Oficialmente, os festejos começariam apenas em 

março. Mas o carioca não conseguiu esperar. Em ja-

neiro de 1919, a maior parte da população da cidade já 

havia alcançado a imunidade contra a gripe espanhola. 

Então, a cidade antecipou a folia. Os concorridos bailes 

do Clube do Democráticos começaram em janeiro e 

atravessavam as madrugadas. Ainda naquele mês os 
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blocos Tenentes do Diabo, Fenianos de Cascadura, 

Minha Nêga e Felismina também desfilaram. Como 

escreve Ruy Castro em “Metrópole à beira mar”, 

muitas pessoas perderam os cabelos como sequela 

da gripe espanhola. Então, tivemos uma explosão de 

anunciantes de tônicos capilares, inclusive nos desfiles. 

Houve corsos de tarde e de noite, alguns até duas 

da manhã. As componentes dos desfiles noturnos 

não eram tão inocentes. Os jornais registram casos 

de folionas seminuas com umbigo de fora; algumas 

estavam fantasiadas de Eva ou de Salomé. O carnaval 

de 1919 ferveu nos clubes, caso do High Life, na Rua 

Santo Amaro, no Catete. Outro evento famoso era o 

Baile dos Suados, no Assírio, na Lapa. Havia também 

os bailes dos grandes hotéis, como o Avenida, na Ave-

nida Rio Branco. Eram famosos também os festejos em 

clubes como o então recém-inaugurado Tijuca Tênis 

Clube, América, São Cristóvão. Os jornais da época 

relatam todos esses bailes apinhados de gente, como 

uma euforia entre os foliões poucas vezes vista antes.  

primeiro carnaval pós-Gripe 

Espanhola foi, de fato, arreba-

tador. Todas as atenções da 

população se voltaram para a 

folia em um grau maior do que 

o normal. Durante uma semana 

seguida, a Gazeta de Notícias, 

então um dos maiores jornais 

do Rio, deu manchetes sobre o 

carnaval. O ano letivo, que devia 

ter começado em 25 de fevereiro, foi adiado para 10 

de março. Vítima da maldita enfermidade, o presidente 

eleito Rodrigues Alves tinha acabado de morrer, a 16 

de janeiro de 1919, sem tomar posse. Delfim Moreira, 

então vice-presidente, assumiu e convocou novas elei-

ções, para abril. Mas quem queria pensar em política 

no Rio de Janeiro, Capital Federal, em meio àquele 

carnaval? As pessoas só queriam saber de celebrar a 

vida. Não havia no Rio de Janeiro quem não tivesse 

perdido alguém da família ou algum amigo acometido 

pela Gripe Espanhola. Aquilo foi um horror. Então era 

natural que houvesse uma sede de viver e de festejar.  

O corpo diplomático se mudou para Petrópolis e 

muitas pessoas saíram do Rio rumo à cidade serrana 

para participar dos bailes das autoridades. O senador 

Lauro Muller perdeu um guarda-chuva com cabo de 

ouro em pleno baile. O corso na praça Dom Pedro na 

rua do Imperador foi um cortejo enorme. O melhor 

do carnaval do Rio era a Praça XI, com seus clubes 

e blocos como a Kananga do Japão, os Paladinos da 

Cidade Nova e o Rancho Rosa Branca. Era época dos 

anos XX, eram épocas do Rancho, porque o Rancho 

era um sucesso. Aquele foi o último carnaval que se 

brincou com músicas lançadas no decorrer do ano, 

marcha rancho, polca, tango, maxixe, ragtime, one 

step, valsas, áreas de ópera.  

Ou seja: 1919 é um exemplo didático de como o 

carnaval encara o luto. As pessoas não estavam ater-

rorizadas com as mortes da Gripe Espanhola. Pelo 

contrário; havia a tristeza por tantas perdas, mas, 

havia, sobretudo uma vontade de enorme de celebrar 

ao lado daqueles que também conseguiram vencer 

aquela dramática epidemia. 

Sete anos antes, ainda que em um episódio sem 

a carga dramática da Gripe Espanhola, o carnaval já 

tinha dado uma mostra da sua capacidade de digerir a 

dor. Em 1912, o evento foi adiado por conta da morte 

do Barão do Rio Branco, em 10 de fevereiro daquele 

ano – exatamente uma semana antes do início dos 

festejos. O Brasil entrou em luto com o falecimento com 

o patrono da diplomacia. Multidões se aglomeraram 
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para acompanhar o velório no Palácio do Itamaraty e, 

posteriormente, o cortejo fúnebre até o Cemitério do 

Caju. Diante toda aquela comoção, os clubes que orga-

nizavam os bailes à fantasia, então, uma das principais, 

se não a principal atração do carnaval, decidiram adiar 

os eventos para abril. O que o povo fez? O brasileiro 

festejou tanto em fevereiro, como rezava o calendário 

regular, quanto em abril, próximo à Páscoa.  

 O curioso é que, formalmente, os feriados foram 

transferidos para abril, nova data oficial do carnaval. 

Mas, informalmente, os foliões mantiveram os suetos 

de fevereiro. Em pouco mais de dois meses, por duas 

vezes o Brasil parou por quatro dias. Ou seja: a morte 

do Barão do Rio Branco não enlutou o carnaval. Pelo 

contrário. Duplicou a folia. 

O falecimento de Pixinguinha também é emblemáti-

co. Ele morreu exatamente em um sábado de carnaval 

(17 de fevereiro de 1973). Teve um infarto na Igreja de 

Nossa da Paz, em Ipanema, quando seria padrinho em 

uma cerimônia de batismo. A notícia rapidamente se 

espalhou, causando forte comoção. A Banda de Ipane-

ma, que desfila justamente no sábado de carnaval, foi 

para a porta da Igreja e começou a tocar “Carinhoso”. 

A partir daí, essa se tornou uma tradição: em todos 

os anos, a banda passa em frente à Igreja e executa a 

obra-prima de Pixinguinha.  

  

omo pode ser ver, o carnaval 

não é alheio à tragédia. Apenas 

tem os seus próprios ritos e pro-

tocolos para lidar com ela. Nos 

velórios dos compositores Wil-

son das Neves e de Dona Ivone 

Lara, dois baluartes da Império 

Serrano, a escola fez uma lindo 

gurufim em sua quadra. Agora, 

na morte do Monarco, em meio 

a tantas lágrimas dos filhos, netos e amigos, o guru-

fim foi comovente. Todas as culturas têm sua própria 

forma de conviver com o luto. Talvez a mais famosa 

e conhecida celebração sejam os velórios de Nova 

Orleans, sempre embalados por jazz. Assim é o nosso 

carnaval, com seu jeito particular de desfilar entre a 

dor, o sofrimento, a finitude. Graciliano Ramos dizia: 

“Se a única coisa que de o homem terá certeza é a 

morte, a única certeza do povo brasileiro é o carnaval 

no próximo ano.”

A autora é presidente do Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro  
rosamariabaraujo@gmail.com
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TESTEMUNHO II
A morte e a morte do entulho autoritário

LUIZ WERNECK VIANNA
Cientista social  

10 de novembro de 1937 e 7 de setembro de 

2021são duas datas afastadas por pouco mais de oito 

décadas, mas próximas pelo que revelam das raízes 

fundas do autoritarismo político do país. Na primeira, 

quando um golpe de estado urdido no palácio presi-

dencial por Getúlio Vargas em conluio com o comando 

do Exército, em nome de uma pretensa ameaça comu-

nista, baseada numa documentação forjada, derrogou 

a Constituição de 1934 e promulgou em seu lugar um 

texto inequivocamente fascista. Nascia ali a ordem do 

Estado Novo, vigente nos longos oito anos seguintes. 

Na segunda, sob o governo que aí está, depois de 

uma cuidadosa preparação, quando se aliciou ao estilo 

de Donald Trump a mobilização de milícias aderentes 

ao governo, teve-se em mira o objetivo de derruir 

a ordem constitucional de 1988 com foco imediato 

no Supremo Tribunal Federal. Nessa oportunidade, 

faltaram os militares que se limitaram a participar da 

parada cívica do Dia da Independência. Ao fim daque-

le dia deu-se o dito pelo não dito, com seus autores 

humilhados em juras de obediência às instituições 

democráticas e homiziados na grei dos políticos pa-

trimonialistas do Centrão a fim de evitarem os riscos 

de um impeachment pelos crimes que tinham acabado 

de praticar. 

A recidiva fascista frustrada de 2021 não foi um 

ponto fora da curva, consiste, ao contrário, em mais 

uma confirmação da natureza trágica da nossa socie-

dade nascida no ventre malsão do latifúndio escra-

vocrata que a condenou a uma história infeliz apesar 

dos esforços realizados para se emancipar dessa 

triste condição. Não têm sido poucas as tentativas 

de exorcizar esses males de origem, algumas delas 

longamente maturadas em décadas, como a que fru-

tificou em meados dos anos 1960, atalhada pelo golpe 

de 1964 a que se seguiu uma implacável perseguição 

das lideranças sindicais do movimento operário e do 

mundo agrário, em muitos casos com a eliminação 

física dos seus dirigentes.

Sobretudo naqueles anos, processos novos ani-

CICLOS 
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maram as classes subalternas que se emanciparam 

da tutela exercida pelo Estado pelo sistema do corpo-

rativismo sindical que nos vinha dos anos 1930 e, no 

mundo agrário, disseminou-se a criação de sindicatos 

dos trabalhadores do campo e a organização de mo-

vimentos em favor de uma reforma na propriedade 

rural. Na sociedade política e entre os intelectuais, na 

literatura, nas ciências sociais, no cinema, na drama-

turgia, esse será um tempo de ruptura com o passado 

e de esperança no futuro, interrompido pela larga 

coalizão de tudo que persistia como taras da nossa 

má formação.

movimento pendular a que pa-

rece estarmos submetidos, se-

gundo os famosos diagnósticos 

em meados dos anos 1850 de 

Justiniano José da Rocha e do 

ministro Golbery na recente di-

tadura militar sobre o caráter da 

nossa política, mais uma vez se 

impôs com as duas décadas de 

ditadura que nos sobressaltaram 

até os idos de 1985. Politicamente acuado por uma 

larga coalizão democrática escorada em massivas 

e inéditas manifestações, seus dirigentes negociam 

com as lideranças oposicionistas uma via de transi-

ção para o retorno à legalidade que culminou com a 

convocação de uma assembleia constituinte que nos 

trouxe a Carta de 1988 numa promessa de tempos 

menos infortunados.

Mas, a genética tem suas leis próprias, e a nossa má 

conformação congênita nos trouxe de volta às trevas, 

agora imprevistamente pela via eleitoral, com a vitória 

na sucessão presidencial de Bolsonaro, candidato de 

um inexpressivo partido, mas apoiado pelos grandes 

interesses capitalistas do emergente agronegócio, 

com muitas de suas raízes originárias das cediças re-

lações do patrimonialismo agrário, e pelo pessoal das 

finanças, especializado em drenar recursos públicos 

em proveito próprio e encapuçados de empresários 

modernos no estilo faria-limers.

Dessa vez, contudo, sem retorno às práticas da mo-

delagem das modernizações autoritárias, recorrendo a 

uma interpelação direta ao discurso do neoliberalismo 

próprio ao reacionarismo dos círculos trompistas dos 

EUA. Há algo de novo nesse bicho que em nada se 

assemelha ao ornitorrinco que tempos atrás frequentou 

as análises do sociólogo Francisco Oliveira. Ele é de 

conformação abstrusa na medida em que os militares, 

espinha dorsal do governo Bolsonaro, descendem ide-

ologicamente do positivismo e, como tais, comungam 

ideais em que a dimensão do público e o papel do 

Estado exercem papéis dominantes na organização da 

vida social, em clara desconformidade com a narrativa 

neoliberal.

Não se pode contar a história da modernização 

brasileira sem a forte presença dos militares, tanto 

em suas configurações abertamente autoritárias como 

naquelas em que coexistiu com regimes de inclinação 

liberal. Eles foram protagonistas na montagem das ba-

ses da industrialização do país, diretamente envolvidos 

nas questões-chave do aço e do petróleo, assim como 

no período da última ditadura militar conceberam com 

sucesso as iniciativas que propiciaram a emergência 

do agronegócio em regiões de fronteira. Formados 

nessas tradições, seus vínculos com a política atual, 

fora motivos contingentes e precários que podem se 

esvair no ar, não devem fornecer escoras firmes para 

um eventual golpe que pretenda estabelecer um regime 

militar capitaneado pela farsesca figura de Bolsonaro. 

Sem eles a sustentar seus projetos delirantes de se 

manter no poder dependente do voto, resta a Bolso-

naro explorar os caminhos conhecidos secularmente 

pelas elites brasileiras do atraso político e social em 

O
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que ainda vive grande parte da nossa população, 

sujeita ao mandonismo local nas regiões retardatá-

rias do mundo agrário e, no urbano, a milícias que as 

submetem pelo terror, essas últimas cultivadas pela 

política bolsonarista, particularmente no estado do Rio 

de Janeiro, como é de conhecimento público. 

A essa massa amorfa a sua política de mobilização 

eleitoral agrega numerosos contingentes da nova ralé 

de setores médios da população, ressentidos com sua 

desqualificação social e temerosos de perderem o que 

ainda os mantém abrigados da proletarização, base 

sobre a qual pretende organizar, se for o caso, suas 

falanges fascistas. No vértice dessa pirâmide, a expe-

riência recente lhe ensina, precisa assentar as elites 

do agronegócio e das finanças.

í é que entra o mundo e suas 

circunstâncias que não giram na 

órbita do Leste Europeu nem nas 

margens do Golfo Pérsico e que 

são adversas dos círculos trom-

pistas norte-americanos. A emer-

gência da questão climática para 

que o planeta acordou vulnera 

em cheio o agronegócio na forma predatória com que é 

praticada pelo regime Bolsonaro, objeto de repúdio no 

Ocidente desenvolvido, já atento em lhe impor limites. 

A América de Biden se reencontrou com uma Europa 

que se democratiza e concede lugar ao discurso de 

valorização dos direitos humanos, inclusive como tema 

A

nas suas disputas com potências rivais, como a China 

e a Rússia. Esse não é um cenário compatível com 

um projeto que nasceu sob a inspiração do regime de 

1937 e do AI-5 de 1968, que assim se vê obrigado a 

sondar suas possibilidades de subsistir no terreno da 

competição eleitoral de mãos dadas com o Centrão. 

Se os surtos de modernização autoritária encon-

traram seu fim no governo que aí está, que oculta sua 

adesão ao patrimonialismo numa profissão de fé de 

mentirinha no neoliberalismo, as vias para a moderni-

dade se encontram abertas para uma sociedade que 

se civiliza, exemplar no seu enfrentamento da atual 

pandemia, quando remando contra a corrente leva a 

cabo o programa da vacinação em massa da popu-

lação com efeitos visíveis no seu controle. O exame 

recente do Enem, realizado com sucesso apesar das 

tentativas de tumulto presentes por iniciativa do bando 

no poder, vai na mesma direção. Por toda parte são 

evidentes os sinais de animação da sociedade civil, in-

clusive nos seus setores subalternos que se organizam 

como autodefesa da pandemia e da luta contra a fome. 

O movimento pendular que a nossa história registra 

parece agora se inclinar em favor da democracia, per-

cepção que não deve faltar ao ator político que a tem 

em mira. Com sua ajuda, mais seguramente o pêndulo 

vai completar sua rotação feliz e tirar da nossa frente 

o entulho que embaraça nossa livre movimentação. 

Com isso, de um só golpe acertamos as contas com 

esse nefasto presente e com o que há de pior na nossa 

formação.   

O autor é professor do Departamento de Ciências Sociais 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
lwerneck096@gmail.com  
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E N T R E V I S T A 
sem teto não é um pedinte ou mendigo por definição, mas 

muitas vezes alguém cujo desalento - no sentido da classificação 

do IBGE (aqueles que desistiram de procurar emprego) - "opta" 

por uma vida de abandono do lar, como parte do "pacote do 

desespero". O nosso sem-teto não é o clochard ou o homeless, cuja dimensão 

psicológica e existêncial muitas vezes predomina, o que não quer dizer que 

esse fenômeno não ocorra aqui, ainda que menos. A brabeira debaixo das 

nossas marquises é o mau trato social, que vem do desemprego estrutural 

- e do provocado pelo próprio governo –, dos horrores do lar e da falta de 

perspectiva no sentido mais amplo, que inclui a falência afetiva. Esse coquetel 

leva à depressão, ao alcoolismo e à negação de si próprio. Os depoimentos 

dos sem-teto concedidos à Insight Inteligência mostram que alguns casos 

coabitam a resignação com a construção de um novo personagem, criado 

para afirmar a sua condição. O problema dos sem-teto, que prosseguem se 

ampliando no país, vai além da motivação econômica, trazendo questões 

multidisciplinares, como a sociologia e a psicologia comportamental. É 

fundamental também perscrutar o que eles próprios pensam da sua condição. 

Consideramos que essa sondagem é premissa para uma avaliação de um 

problema que tem características de chaga social, mas também pode ser uma 

escolha, ainda que induzida por motivações fora do controle, restritivas, pouco 

abonadoras e expulsivas das condições de vida convencionais. Melhor ouví-los 

do que só deduzirmos. Com a palavra, os sem-teto.

O
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Nome: JORDELINO LOPES SOARES FILHO, “mas todo mundo me chama de Turca” 

Localização: Vista Alegre, porta da Paróquia São Rafael Arcanjo 

Idade: Não revelada 

Profissão: Pedreiro

Data da entrevista: 23 de novembro, 18h22

“H á quanto tempo estou na rua? Perdi as contas. Eu tenho casa. 

Na Pavuna. Meus filhos moram lá. Minha princesa tem 22 

anos; o menino, 18. Mas a vida dá muita volta e a cabeça da 

gente também. Depois que minha mãe morreu, eu preferi 

ficar na rua do que brigando com meus irmãos. Sempre tem um valente, e eu não sou 

bom de briga. Pode até parecer mentira, mas já ganhei muito dinheiro. E perdi também. 

Gastava R$ 2 mil, R$ 3 mil por mês. Muita cachaça. Eu me separei da minha mulher por 

causa da bebida. Bebia todo dia, muito, não parava. Mas nunca levantei um dedo em casa. 

Só brigo comigo mesmo. A facilidade e a dificuldade sou eu mesmo. Sorte que doença 

não me pega. Quer dizer, só a bebida, que é doença que a gente mesmo cria pra gente. 

Já fui internado dentro de um Igreja, lá em Saracuruna. Minha filha me levou. Mas quando 

eu retorno para a rua, o mundo gira de volta para o mesmo lugar. A maldita cachaça e o 

cigarro... Parece uma coisa que puxa a gente. Eu quero muito voltar a ter um emprego. 

Sou trabalhador, pedreiro do bom. Sabe o que é uma parede fora de esquadro? Nunca 

deixei uma parede fora do esquadro. Eu vou voltar a trabalhar... Bem, tem a bebida...  E 

tem o cigarro...  Eu posso até me enganar. Mas não sei se quero enganar Deus...”
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Nome: DENILSON LEMOS DA SILVA  

Localização: Avenida Oliveira Belo, Vila da Penha, calçada do bar Manga Rosa Café 

Idade: “Nem sei mais” 

Profissão: “Você não vai acreditar, mas sou segurança”

Data da entrevista: 27 de novembro, 6h33

“A rua não matou meus sonhos. O maior sonho que eu tenho é 

alugar um quarto. Eu já tive uma casa. Era da minha mãe e eu 

morava com ela. Mas, antes de morrer, minha mãe vendeu a 

casa. O dinheiro acabou e eu vim para a rua. Eu era segurança. 

Parece até mentira, né? Trabalhei em uma loja na Rua da Passagem, em Botafogo. Era 

um tempo bom. Saber que um “dindim” vai cair na conta todo mês é uma alegria. Eu já 

falei que era segurança, não é? E sabe o que é mais engraçado? O meu maior problema 

é a segurança (começa a chorar). Eu tenho medo. É muito difícil se sentir seguro na rua. 

Quando aparece um carro jogando o farol alto para cima de mim, a minha perna bambeia. 

Eu acho que alguém vai passar e atirar. De maldade, mesmo. Quem vai dar falta de um 

sem-teto? Talvez o pessoal das igrejas. Eles até conhecem a gente pelo nome. Trazem 

comida, remédio. Para a minha família, eu não volto. Eles ficaram me julgando depois da 

morte da minha mãe. E quem julga é Deus! Ele não me deixa perder a fé. A minha vida 

está toda escangalhada, mas vai melhorar. Eu ainda vou ser feliz.””

CONCRETO
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Nome: MARCELO FERREIRA CONGO

Localização: Centro, Rua do Riachuelo, esquina com a subida para a Paula Matos

Idade: 43 anos

Profissão: Motorista. “Tenho carteira e tudo. Quer dizer, menos emprego”

Data da entrevista: 29 de novembro, 17h30

“Q uem se acostuma a morar na rua? Estou nessa há quatro 

anos e acho que nunca vou me acostumar. Ninguém está 

aqui porque quer. A vida é que cuspiu a gente para debaixo 

da marquise. Minha irmã morreu. Depois, minha namorada 

também. Pirei! Minha mente ficou mal, não segurei a onda. Comecei a brigar com quase 

toda a família. Até o dia que eu não queria mais ver ninguém e ninguém queria me ver. 

Meus parentes são o maior problema da minha vida. Quer dizer, o segundo maior. O maior 

é a minha cabeça mesmo. Mas não faço mal a ninguém. Só a mim mesmo. Os moradores 

daqui me ajudam mais do que eu mereço. Fome eu não passo. Também não sinto frio. Se 

não fosse por eles, eu estaria perdido. Político não cuida da gente, não! O único que eu 

gostei foi o Brizola. Os outros são um lixo. Mas eu também não quero saber de político, 

não! Não quero ver nenhum na minha frente. Quem eu queria ver mesmo era meu pai. 

Quem sabe um milagre não acontece?”
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Nome: JOVELINA MARIA COELHO

Localização: Tijuca, Rua Haddock Lobo, sob a marquise do Banco Itaú 

Idade: 64 anos

Profissão: Vendedora

Data da entrevista: 29 de novembro, 18h20

“A s pessoas perderam o amor no coração. Você oferece 

uma bala, um chocolate, e elas passam correndo, como se 

tivessem medo. Na verdade, não sei se é medo ou desprezo. 

Nem um cão sarnento é tratado assim. Antigamente, todo 

mundo ajudava todo mundo. Hoje ninguém quer mais saber de ninguém. Isso de que o 

brasileiro ajuda quando pode é uma grande mentira. A gente tem que se virar como dá. 

Antes pelo menos eu podia voltar para casa. Mas há uns quatro anos perdi tudo com uma 

chuvarada. O temporal levou minha casa, geladeira, fogão, TV. Mas tudo isso a gente 

compra de novo. O que a gente não compra é foto de filho pequeno. Foi tudo embora com 

a água. É o que mais me dói. Mas não tenho tempo para chorar. Tenho neto para sustentar 

e eles ainda não têm idade para trabalhar. Eu compro e vendo doces, junto dinheiro e pago 

o aluguel deles. Não me importo de morar na rua sabendo que meus netos têm um teto. 

Quando chove, eles não se molham. Se a gente não trabalhar, esquece o resto. O governo 

está se lixando para a gente. Na verdade, quase todo o governo. Na época do Lula, eu 

não estaria nessa situação. Foi o único presidente que deu assistência para todos. O resto 

é só derrota. Bem, agora tem esse auxílio aí. R$ 400, não é isso? Eu vou correr atrás. Ia 

ajudar muito. Eu preciso vender R$ 100 em doce todos os dias. Não consigo. Tem dia que 

não boto nem R$ 20 no bolso. Mas, enquanto tiver saúde, continuo insistindo. Os ratos 

incomodam à noite. Mas sempre que eu me ajeito aqui nesse colchonete para dormir, eu 

lembro que meus netos têm casa. É o que importa.”

CONCRETO
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Nome: BRUNO CORREA DE ALMEIDA VIANA

Localização: Rua do Catete, Muro do Museu da República

Idade: “Sei não”

Profissão: “Nunca tive”

Data da entrevista: 26 de novembro, 15h18

“N ão sei nem que dia é hoje, quanto mais o tempo em que estou 

nas ruas. Eu era muito moleque quando caí no mundo. Nasci 

e fui criado na favela do Arará, em Benfica. Aquilo lá é ruim 

demais. Bandido para tudo que é lado. Mas pelo menos eu 

tinha uma casinha. Quando minha mãe e minha avó morreram, meu primo vendeu tudo 

e desapareceu. Eu fiquei na pior, sem ter onde morar. Eu sou um largado no mundo. Não 

existo. Mas não sinto falta de uma casa, não. Eu sinto falta é de ter uma família. Também 

queria ter estudado, aprendido uma profissão. Mas ninguém socorre a gente. Político não 

anda na rua. Não sabe como é a vida de pobre. Aqui dentro morou um presidente, não foi? 

(Aponta para dentro do Palácio do Catete). Queria que ele ainda morasse aqui para abrir o 

portão e ver dez, 15 colegas dormindo em cima do papelão.” 
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Nome: GERARD BEZERRA

Localização: Passeio Público, Centro do Rio

Idade: 56 anos

Profissão: Copeiro

Data da entrevista: 26 de novembro, 14h58sss

“E u sou pato novo. Vim para a rua há uns dois anos. Eu não 

conseguia emprego como copeiro e fui trabalhar como caseiro. 

Tinha um teto e comida. Mas minha mulher morreu e eu me 

desesperei. Comecei a beber e a andar perdido por aí. Até 

tem uns abrigos para a gente ficar, mas não são agradáveis. Desculpe a sinceridade, mas 

é muita putaria. A gente está lá e o cara mete o pé na porta com uma mulher e começa a 

fazer sexo ali, na frente de todo mundo, sem a menor vergonha. Pô, não é lugar par isso. 

Por isso, eu prefiro dormir na rua do que ir para um bagulho desses. Às vezes, alguém 

chega e fala: “Sai dessa vida”. E eu respondo: “Me ajuda que eu saio”. Mas cadê que 

alguém ajuda?” Eu ando só com a roupa do corpo. Como o que sobra dos restaurantes, o 

que eu consigo pegar no lixo. Nunca peguei nada de ninguém, não faço nada de errado. Só 

bebo cachaça. Mas aí é desespero.”

CONCRETO
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DEPOIMENTOS CONCEDIDOS À JORNALISTA DANIELE SOARES
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INVOCAÇÃO À MÚMIA

ARTAUD
Estas ravinas de osso e de pele

por onde começam as trevas

do absoluto, e a pintura desta boca

que fechas como uma cortina

 

E o ouro que te desliza em sonho

a vida que te despoja de ossos,

e as flores deste olhar falso

por onde reencontras a luz

 

Múmia, e estas mãos de fusos

para remexer nas tuas entranhas,

estas mãos onde a sombra espantosa

toma o aspecto de um pássaro

 

Tudo isso de que a morte se orna

como de um rito aleatório,

esta conversa de sombras, e o ouro

onde bóiam as negras entranhas

 

Por aí é que eu te alcanço,

ardida senda das veias, e o ouro

é como a minha dor

o testemunho certo e pior
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Em certos dias, o presidente Vargas concedia audiências ao povo. Um desses 
dias, quando dona Darcy Vargas estava presente, ele foi solicitado a arbitrar uma 
desavença entre um padeiro e um açougueiro.

Enquanto o açougueiro aguardava na ante-sala, entrou o padeiro e expôs a sua 
versão. Getúlio o ouviu em silêncio, tirando baforadas do seu indefectível charuto, e 
ao final disse ao homem:

– O senhor tem razão!

O padeiro saiu louco de alegria, e minutos depois quem entrava era o açougueiro. 
Getúlio escutou calmamente tudo o que o homem tinha a dizer, refletiu um pouco, 
depois sentenciou:

– O senhor tem razão!

O açougueiro, assim como acontecera antes com o outro, deixou o gabinete feliz da 
vida.

Mas, a esposa de Getúlio, dona Darcy, estarrecida com tudo aquilo, protestou:

– Getúlio, não está correto o que você acabou de fazer! Como você foi dar razão a 
ambos os antagonistas? Isso não se faz!...

Getúlio ouviu imperturbável. Depois respondeu:

– Darcy, você tem razão!
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