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Que mundo é esse?  

Insensível, áspero, desumano. 
São tempos tirânicos.

Mas é preciso reagir.
Odiar o ódio, como diria Neruda.
Empunhar o belo como pistola.
Atirar balas de poesia e pintura.

Fazer da guerra não mais do  
que um novo Guernica.

Nas páginas a seguir, Insight Inteligência 
passeia entre muros, não os que  

separam, mas os que gritam  
mensagens contra a barbárie.

Nossos parceiros assinam embaixo 
qualquer declaração de paz. 
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Há quem diga que as elites compensariam seu domínio 

sobre a maioria prestando-lhe serviços na forma de 

bons governos, obras de arte, descobertas científicas 

e outras benfeitorias de semelhante naipe. Parece que 

este não é mais o caso. Vivemos tempos em que elas 

têm pecado gravemente, seja por incapacidade, egoísmo 

ou omissão. A morte recente de Candido Mendes de 

Almeida, remanescente de um outro tempo, nos lembra 

que nem sempre foi assim no Brasil. Vocacionado 

para a vida intelectual, Candido se destacou por mais 

de meio século na defesa dos valores humanistas e 

da democracia. Nela empenhou cabedais herdados 

e o prestígio de uma família mais do que centenária. 

Insight Inteligência teve a honra de ter contado com ele 

entre seus apoiadores de primeira hora. A estrela desse 

homem memorável, pertencente a uma geração que 

se empenhou na causa do desenvolvimento, se apaga 

justamente em um momento da vida nacional marcada 

ao mesmo tempo pelo eclipse e pela abdicação. Eclipse 

dos valores progressistas que ele defendeu. Abdicação 

cívica da elite a que ele pertenceu.

RECADO 
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G Augusto Aras, o procurador-geral de República 
(PGR) desde 2019, está sendo muito criticado por 
suas constantes omissões em relação ao governo 
de Jair Bolsonaro. As críticas são pertinentes quando 
se observa a quantidade de medidas questionáveis, 
para dizer o mínimo, do presidente, de seus ministros 
e de seus familiares, que não merecem uma atuação 
assertiva daquele que tem o monopólio da acusação 
criminal contra o chefe do Executivo e seu gabinete. 
Este artigo, contudo, foge de uma crítica de cunho 
moral da atuação de Aras. O objetivo é mostrar que o 
desenho institucional incentiva um procurador-geral 
mais condescendente, processo semelhante ao que 
aconteceu nos Estados Unidos quando se observa 
o promotor responsável por acusar o presidente de 
lá. Em ambos os casos, ressalvando as profundas 
diferenças entre os modelos, os políticos, da situação 
e da oposição, apoiaram que o promotor encarre-
gado de processar os presidentes tivesse menos 
autonomia do que em outros momentos da história 
recente desses países. Altas doses de autonomia 
parecem ser um risco que os políticos nem sempre 
estão dispostos a apostar.

Autonomia e conflito 
de interesses

O PGR NO BRASIL 
E NOS EUA

Fábio Kerche
Cientista social 
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A Constituição de 1988 foi um marco para o Ministério Público brasileiro. O órgão se 
tornou independente dos poderes de Estado por meio de diversos instrumentos insti-
tucionais que protegiam o órgão de ingerências mais cotidianas por parte dos políticos, 
de maneira geral, e do governo, de maneira específica. Além disso, os constituintes 
asseguraram discricionariedade em matérias civis, mas em menor grau nas penais, no 
espírito de que a sociedade “hipossuficiente” precisaria de um guardião dos direitos 
sociais previstos na nova Carta. 

Esse não é o modelo mais comum quando se observa outras democracias. Na 
maior parte dos países, os encarregados de propor ações penais ao Poder Judiciário 
são ligados ao Poder Executivo. É ao governo que cabe a missão de priorizar as políticas 
de segurança pública, e o papel dos promotores é colocar isso em marcha, podendo 
sofrer punições caso não o façam. 

Embora o lobby do Ministério Público tenha conseguido aprovar a maioria de suas 
demandas na Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela Constituição de 1988, 
inclusive essa incomum autonomia em relação ao governo, a forma de indicação do 
procurador-geral da República foi uma das raras derrotas que os constituintes impuseram 
aos promotores e procuradores. A proposta dos integrantes do Ministério Público era 
que o presidente da República escolhesse entre um dos nomes apresentados numa 
lista tríplice votada pelos próprios integrantes do Ministério Público Federal. Segundo 
a Constituição, contudo, o PGR é de livre escolha do presidente, com aprovação do 
Senado, entre os membros de carreira, para um mandato de 2 anos e sem limites para 
reconduções. A importância do PGR é, entre outras, deter o monopólio da acusação 
penal do chefe do Executivo, dos ministros e dos parlamentares federais. Ou seja, 
somente o procurador-geral pode acusar essas autoridades junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) quando se trata de matéria criminal. Esse modelo de escolha do PGR, 
em certo sentido, vai na contramão de um Ministério Público independente previsto 
nos demais dispositivos constitucionais. 

Se não sabemos com certeza o que querem os ministros do STF, sabemos o que 
busca um PGR: ser reconduzido ao cargo ao fim de seu mandato. E para que isso 
aconteça, segundo as regras previstas na Constituição, é preciso que o presidente 
decida pela recondução do Senado, embora participe do processo, na prática e depois 
de 17 votações entre indicações e reconduções, jamais exerceu seu poder de veto. 

Assim, é mais racional para o procurador-geral da República ser alinhado com o 
presidente do que ser combativo. A possibilidade de indicar e reconduzir o PGR é 
um instrumento institucional importante para que o chefe do Executivo se proteja de 
acusações na Justiça (Kerche, 2021). Um bom exemplo dessa dinâmica remete ao 
governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003): o mesmo procurador, Geraldo 
Brindeiro, ocupou por quatro vezes a Procuradoria-Geral, tendo sido acusado de ser 
excessivamente parcimonioso com o governo, o que lhe rendeu a alcunha de “enga-
vetador-geral da República.” 

O procurador-geral 
da República

MIMETISMO
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O governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) adotou um 
procedimento diverso, mesmo sem modificar a Constituição 
(Kerche; Marona, 2018). O ex-presidente passou a respeitar a lista 
tríplice encaminhada pela Associação Nacional de Procuradores 
da República, indicando de forma automática o nome mais votado 
pelos próprios procuradores federais. Essa prática foi mantida por 
Dilma Rousseff (2011-2016) e, até certo ponto, respeitada por 
Michel Temer (2016-2019), que escolheu não o primeiro, mas o 
segundo nome da referida lista tríplice: Raquel Dodge. Com isso, 
se inverteu a lógica do modelo do período FHC: o “grande eleitor” 
do PGR passou a ser os próprios colegas do Ministério Público 
Federal e não mais o chefe do Executivo. Além da mudança da 
pauta eleitoral, que passou a tratar de temas corporativos em de-
trimento de uma agenda mais política, o procurador-geral ganhou 
autonomia de facto para contrariar o governo porque diminuiu a 
sua dependência do Executivo. Embora a falta de previsão legal 
dessa forma de indicação pudesse enfraquecer a independência do 
PGR em relação ao Poder Executivo, já que o presidente poderia 
desconsiderar a lista votada pelos procuradores, a precariedade foi 
substituída pelo compromisso público dos governos petistas com 
o modelo, tornando o custo de apresentar ao Senado um nome 
diverso do indicado pela votação dos procuradores da República 
bastante expressivo. Dilma Rousseff, por exemplo, reconduziu 
Rodrigo Janot para a Procuradoria-Geral no ápice da Operação 
Lava Jato, mesmo após sua atuação contrária ao governo e ao 
partido da presidente. 

O governo Jair Bolsonaro (2019-), por sua vez, ignorou a lista 
tríplice e retornou ao modelo previsto na Constituição, a qual gera 
incentivos para que o PGR seja mais parcimonioso nas acusações 
contra políticos. O escolhido para chefiar o Ministério Público da 
União, Augusto Aras, não participou da eleição para a formação da 
lista tríplice, e suas manifestações públicas foram sempre bastante 
afinadas com as opiniões do presidente. Seguindo-se a lógica do 
modelo, o que estamos assistindo, mesmo após a recondução 
do PGR em 2021, é o restabelecimento de um padrão de relação 
menos agressiva em relação ao presidente, que, muitas vezes, 
degenerou-se em absoluta submissão.

SABEMOS O QUE BUSCA 
UM PGR: 

SER RECONDUZIDO
AO CARGO AO FIM 

DE SEU MANDATO
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Se um procurador-geral independente interessou à 
oposição durante as administrações petistas, criminalizando 
o partido de Lula e de Dilma Rousseff, na administração de 
Bolsonaro entendeu-se que o melhor modelo é aquele que 
mantém a dependência do chefe do Ministério Público em 
face da Presidência da República. Mesmo partidos que não 
são parte da base de apoio do governo apoiaram a iniciativa 
de Bolsonaro indicar um nome de fora da lista tríplice. No 
Senado, Augusto Aras teve 68 votos favoráveis e apenas 
10 contrários à sua indicação e 55 favoráveis contra 10 na 
sua recondução. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que 
não apoia o governo, disse em entrevista que Bolsonaro 
foi “corajoso ao desafiar o ‘corporativismo’ do Ministério 
Público Federal e impor limites à instituição”1. A imprensa 
reportou que Aras recebeu apoio tanto à esquerda quanto 
à direita pela sua postura crítica em relação à condução da 
Operação Lava Jato.

Em suma: no modelo adotado pelos constituintes de 
1987/88, o procurador-geral teria incentivos para ser menos 
combativo com o governo, como no período FHC. A inicia-
tiva “informal” dos governos petistas de abdicar do direito 
de escolher o procurador-geral da República incentivou um 
PGR mais agressivo, modelo abandonado por Bolsonaro. A 
lição, portanto, é que quanto maior a ligação com o governo, 
menor liberdade para acusar o presidente e seus ministros 
em casos, por exemplo, de corrupção.

Nos Estados Unidos, o órgão responsável pela ação penal em nível federal é o 
próprio Departamento de Justiça, o equivalente ao Ministério da Justiça de lá. Os 94 
US attorneys respondem ao attorney general (ministro da Justiça) e ao presidente 
dos Estados Unidos. Donald Trump, por exemplo, ao tomar posse, demitiu numa 
única canetada dezenas de promotores federais, substituindo-os por nomes de sua 
confiança. 

A dificuldade desse modelo é evidente quando o suspeito de um crime é o próprio 
presidente ou algum membro de seu ministério. Um integrante do Departamento 
de Justiça não tem liberdade suficiente para conduzir as investigações e o processo 
sendo subordinado ao próprio governo. 

A solução encontrada nos Estados Unidos em nível federal para esse “conflito 
de interesses”, com variações no modelo ao longo da história, foi a indicação de 
um advogado – ligado a uma universidade, por exemplo – de fora dos quadros do 
Ministério da Justiça quando se faz necessário investigar o presidente e membros 
do seu gabinete. Em 1978 uma lei (Ethics in Government Act) regulou a figura desse 
promotor ad hoc em nível federal, embora o princípio já fosse adotado anteriormente, 
sem um padrão único.

O promotor especial 
norte-americano

MIMETISMO
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Os presidentes estadunidenses Ulysses S. Grant (1868-1877), Calvin 
Coolidge (1923-1929) e Harry S. Truman (1945-1953) indicaram advogados 
com poderes de um promotor. Franklin D. Roosevelt (1933-1945) indicou um 
promotor de fora dos quadros do Departamento de Justiça, mas somente 
com poder de investigação, sem autorização para conduzir os processos. O 
presidente Woodrow Wilson (1913-1921), membro do Partido Democrata, 
convidou um representante do Partido Republicano e um investigador inde-
pendente para se juntar ao Departamento de Justiça e escrutinar supostas 
irregularidades. A maior parte desses promotores, contudo, foi demitida e as 
investigações finalizadas por membros do próprio Poder Executivo.

O marco para os interesses deste artigo foi o escândalo conhecido 
como Watergate durante a administração do republicano Richard Nixon 
(1969-1974), ocasião em que se deu a indicação de um Special Prosecutor, 
o professor universitário e ex-representante do governo democrata de John 
F. Kennedy (1961-1963) junto à Suprema Corte (solicitor general), Archibald 
Cox. Esse advogado dublê de promotor, não mais pertencente aos quadros 
do Departamento de Justiça, detinha ampla liberdade para investigar qualquer 
assunto relativo à eleição de 1972, marcada pelo Watergate, e que deu um 
novo mandato a Nixon. 

Esse promotor especial podia negociar imunidade com testemunhas, 
decidir se processaria indivíduos ou organizações e até mesmo quando as 
investigações deveriam se encerrar. Era também sua a decisão de quando 
deveria consultar o ministro da Justiça e qual o momento adequado para 
tornar públicos os relatórios de suas atividades a respeito do progresso das 
investigações. Ademais, a remoção do Special Prosecutor somente poderia 
acontecer por “impropriedades extraordinárias” (extraordinary improprieties), 
o que não impediu, contudo, que o presidente sob investigação o demitisse 
e indicasse outro professor de direito em seu lugar – Leon Jaworski – num 
complicado processo político conhecido como Saturday Night Massacre. 

Após o escândalo Watergate, que terminou com a renúncia de Nixon, 
os “membros do Congresso concordaram no princípio fundamental de que 
deveria haver um mecanismo para investigar más condutas que fosse inde-
pendente do presidente e do ministro da Justiça. Eles também concordavam 
que a pessoa não poderia ser demitida durante as investigações, exceto em 
circunstâncias excepcionais (...)” (Johson e Brickman, 2001: 79). Cinco anos 
de “exaustivas deliberações legislativas” (Gormley, 2001: 98) resultaram, 
em 1978, como já adiantamos, na aprovação do The Ethics in Government 
Act, que previa a figura do promotor independente (independent counsel), 
mais insulado que o promotor especial (special prosecutor) do caso Nixon. 
Ademais, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o attorney ge-
neral ou um promotor federal (US attorney) tiveram seu papel de processar 
alguém limitado, sendo substituídos por um promotor de fora dos quadros 
do Departamento de Justiça (Johson e Brickman, 2001).
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Diferentemente do promotor especial designado 
e, no limite, passível de demissão pelo Executivo, o 
promotor independente, mediante a solicitação do 
ministro da Justiça, é indicado por três juízes da Corte 
de Apelação dos Estados Unidos do circuito do distrito 
de Columbia. Após essa indicação, quase não existem 
constrangimentos formais em relação a esse promotor 
independente, tanto do presidente quanto por parte 
do Congresso. Somente um temor “reputacional” 
poderia servir como alguma forma de limite, o que é 
insuficiente em democracias, obviamente. O promotor 
possui ampla liberdade para investigar e processar os 
investigados, sendo a accountability “mínima” (Johson 
e Brickman, 2001). A discricionariedade, por sua vez, 
é alta, incluindo o direito de decidir encerrar um caso 
sem mesmo a necessidade de investigação. Toda 
essa autonomia e discricionariedade é assegurada por 
uma “remota” possibilidade de afastar um promotor 
independente por impeachment ou por outra forma de 
condenação (Nolan, 1990/91). 

A aprovação do The Ethics in Government Act, 
contudo, foi polêmica. Alguns questionaram se o Con-
gresso poderia retirar do Executivo o poder de “aplicar 
a lei” (law enforcement), entendido por alguns como 
uma violação da separação de Poderes. 

Críticos também expressavam preocupação com o 
efeito prejudicial sobre a reputação do acusado pela 
publicidade em torno do acionamento do mecanis-
mo e a emissão de um relatório público; o duplo 
padrão de justiça para servidores públicos criados 
por acusações que não seriam processadas para 
cidadãos comuns (…); o desperdício de recursos 
públicos que resultariam de fundos públicos para 
acusações que o Departamento de Justiça poderia 
fazer de forma rotineira; a falta de checks sobre o 
poder do promotor independente (…). Apoiadores 
do mecanismo argumentam que esta é apenas 
uma resposta prática ao problema do conflito de 
interesses; sendo necessário para a demonstração 
de imparcialidade da Justiça e para a manutenção 
da confiança da opinião pública no Sistema de 
Justiça; [e] seu uso demonstrou que há checks 
adequados para o promotor independente e serve 
aos interesses do acusado porque, se esclarecido, 
a exoneração não é “contaminada” por questões 
de conflito de interesse. (Harringer, 1992, p. 07) 

MIMETISMO
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A Suprema Corte norte-americana, em 1988, se debruçou sobre a constituciona-
lidade do promotor independente no caso Morrison versus Olson. O argumento dos 
que defendiam a inconstitucionalidade da lei era de que esta estaria reinventando 
a divisão dos Poderes. 

Baseado nesta visão, os conflitos de interesse do Ministério Público, que serão 
“remediados” pela indicação do promotor independente, são inerentes ao nosso 
esquema constitucional e deveriam ser endereçados por meio de impeachment 
– o único remédio previsto pela Constituição para situações em que o Poder 
Executivo não cumpra adequadamente suas obrigações. (Nolan, 1990/91, p. 7,8) 

O ministro Scalia deu seu voto dissidente argumentando que dar tempo e dinhei-
ro ilimitados para o independent counsel representava um perigo (Fischer, 2000). A 
decisão, contudo, foi pela constitucionalidade do promotor ad doc. 

Entre 1978 e 1987, foram indicados sete promotores independentes: dois no 
governo Jimmy Carter (1977-1981) e outros cinco no governo Ronald Reagan (1981-
1989), para variados casos que vão desde suposto uso de cocaína por assessores da 
Casa Branca até o escândalo Iran-Contras. Mas se o divisor de águas para a aprovação 
de mais autonomia para o promotor ad hoc foi Watergate, para a limitação dessa 
independência, pouco mais de 20 anos depois, foi o escândalo Monica Lewinsky 
durante o governo de Bill Clinton (1993-2001), que chegou a resultar na aprovação 
do impeachment do presidente na Câmara dos deputados, revertida no Senado. 
Na ocasião, a atuação do promotor independente Kenneth Starr foi contestada e o 
Legislativo norte-americano não renovou a lei que previa o independent counsel. 

Como afirmou o jornal The Post no final dos anos 1990, “o fracasso do Con-
gresso em reautorizar a lei do promotor independente resultou da ‘frustração com a 
condução de muitas investigações’, incluindo seus custos, a falta de accountability 
do promotor especial e o ‘unchecked poder de processar’ que alguns tentaram 
exercer”.2 Em outro depoimento, um observador disse que as normas que regem 
o promotor independente “são os piores mecanismos de privação de direitos 
constitucionais” (Harriger, 1992: 147). Um ex-promotor ad doc, James C. Mckay, 
disse que o cargo ficou muito politizado e que os “‘de dentro’ odeiam, e os ‘de fora’ 
amam justamente pelo efeito de derrubar os ‘de dentro’”.3

No lugar do independent counsel, o Congresso cria então a figura do special 
counsel, em 1999. “O ‘promotor especial’ [special counsel] baseado nesses 
regulamentos teve, portanto, por um desenho [institucional] expresso, menos ‘in-
dependência’ do ministro da Justiça e do Departamento de Justiça do que tinha o 
‘promotor independente’ [independent counsel] sob o The Ethics in Government Act 
de 1978 ou os ‘promotores especiais’ [special prosecutors] indicados pelo ministro 
da Justiça, como no caso Watergate” (Congressional Report Service, 2013). Antes, 
o promotor era indicado pelo Judiciário por solicitação do ministro da Justiça; hoje, 
o special counsel é indicado pelo próprio ministro ou pelo seu substituto e deve 
seguir as políticas do Departamento de Justiça (Bookbinder, Eisen e Fredrickson, 
2017). O attorney general pode anular ações propostas pelo promotor especial, 
decidir o escopo da investigação, supervisionar o trabalho e, inclusive, demiti-lo 
(Cole e Brown, 2019). 
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O procurador-geral 
e o promotor ad hoc 

Embora as diferenças nos sistemas de justiça dos EUA e do Brasil 
sejam significativas, é possível comparar o poder de acusar judicial-
mente o presidente nas mãos do PGR e do promotor independente. 
Nos dois países, decisões políticas tomadas em momentos específicos 
reforçaram a autonomia desses atores. O independent counsel, função 
criada após o escândalo de Watergate, e o procurador-geral da república, 
durante as gestões do Partido dos Trabalhadores, se assemelham em 
algum sentido. Ambos são encarregados de processar o presidente e 
foram protegidos institucionalmente da interferência do Executivo, sen-
do passíveis de demissão somente sob circunstâncias extraordinárias. 

As consequências dessa experiência institucional também se as-
semelham: nos dois países, os políticos parecem ter entendido que o 
custo político de manter um promotor incontrolável supera os benefícios. 
Esse entendimento não se restringe apenas às partes que apoiam o 
governo. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil – mais explici-
tamente no primeiro do que no segundo –, os políticos de diferentes 

MIMETISMO

Em síntese: o modelo norte-americano de indicar um nome de fora dos quadros do Departa-
mento de Justiça para contornar os limites de um promotor ligado ao governo foi de uma baixa 
regulação antes de 1978, o que tornava a independência do promotor frágil, para uma regulação por 
meio da Ethics in Government Act, que garantiu altas doses de independência e discricionariedade 
ao independent counsel, e terminou com o modelo bastante dependente do ministro da Justiça, 
que vigora até hoje. É sob esse modelo que Donald Trump (2017-21) foi investigado pelo special 
counsel, Robert Mueller, em um caso de suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais 
de 2017. Sob suspeita de ser parcial, o relatório de 448 páginas de Mueller foi enviado ao ministro 
da Justiça e arquivado porque, segundo o documento, a campanha de Trump não teria conspirado 
criminalmente com a Rússia para influenciar a eleição. 

É interessante observar que o novo modelo, bem mais restritivo, foi criado na administração 
do democrata de Bill Clinton, que sofreu as consequências de um promotor com alto grau de 
independência, mas em um período em que a maioria no Congresso era formada por parlamentares 
republicanos. Ou seja, a percepção de que o excesso de independência e discricionariedade pode ser 
prejudicial ao sistema político é aprendida também pela oposição que se beneficiou do impeachment 
de Clinton. O pressuposto da democracia de que a oposição de hoje pode ser o governo de amanhã 
gera incentivos para restringir a autonomia daqueles que poderiam desestabilizar o governo, numa 
espécie de “seguro político reverso”.4 Em outras palavras: um promotor independente acusando 
o presidente, do ponto de vista da oposição, pode ser vantajoso a curto prazo. A questão é que, 
quando a oposição ganhar as eleições, ela também pode ter um promotor independente acusando 
e cobrando o presidente apoiado por eles. Assim, portanto, a oposição pode perder a curto prazo 
com um promotor menos independente do governo, mas cria uma garantia para o futuro. 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

27MARÇO 2022

BIBLIOGRAFIA

Bookbinder, Noah; Eisen, Norman. & Fredrickson, Caroline. (2017). 
Why Trump can’t (easily) remove Mueller – and what happens if 
he tries. https://www.acslaw.org/wp-content/uploads/2018/11/ 
Why-Trump-Cant-Easily-Remove-Muellerand-What-Happens-If- 
He-Tries.pdf. 

Dixon, Rosalind; Ginsburg, Tom. (2017). The Forms and Limits of 
constitutions as Political Insurance. I•CON , Vol. 15 No. 4, p. 988–1012. 

Fischer, Louis. (2000). The Independent Counsel Statute. In: Rozzell, 
Mark. J. & Wilcox, Clyde. (eds.). The Clinton Scandal. Washington, 
DC: Georgetown University Press, p. 60-80. 

Gormley, Ken. (2001). Monica Lewinsky, Impeachment, and the Death 
of the Independent Counsel Law: what Congress can salvage from the 
wreckage – a minimalist view. Maryland Law Review, 60, p. 97-148.

Harriger, Katy. (1992). Independent Justice: the Federal Special 
Prosecutor in American Politcs. Lawrence, Kansas: University Press 
of Kansas.
 
Johson, Charles. A. & Brickman, Danette. (2001). Independent 
Counsel: the law and the investigations. Washington: DC: CQ Press.

Kerche, Fábio. (2021). Bolsonaro, o MPF e o equilibrista-geral da 
República. In: Avritzer, Leonardo; Kerche, Fábio; Marona, Marjorie. 
Governo Bolsonaro: retrocesso democrático e degradação política. 
Belo Horizonte: Autêntica, p. 165-174.
 
Kerche, Fábio; Marona, Marjorie. (2018). O Ministério Público na 
Operação Lava Jato: como eles chegaram até aqui? Kerche, Fábio. & 
Jr. Feres, João. Operação Lava Jato e a Democracia Brasileira. São 
Paulo: Ed. Contracorrente, p. 69-100.

Nolan, Beth. (1990/91). Conflicts of Interest and Independent Coun-
sels. The Georgetown Law Journal, 79, p. 1-80.

NOTAS DE RODAPÉ

1. https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/10/11/renan-
bolsonaro-erra-na-economia-choca-com-falas-mas-acerta-contra-o-mp.
htm. Último acesso em 07 fev. de 2022.

2. https://www.washingtonpost.com/politics/2019/04/19/how-mueller-
report-reminds-us-watergate/. Último acesso em 07 fev. de 2022.

3. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/ 
03/03/the-flawed-record-of-special-prosecutors-who-create-as-much-
controversy-as-they-resolve/?noredirect=on&utm_term=.bf2af0e2d17a. 
Último acesso em 17 nov. 2020.

4. Esse argumento é inspirado em Dixon e Grinsburg, 2017.

colorações partidárias, da situação e da oposição, abriram 
mão do modelo que previa um promotor autônomo com 
o poder de acusar o presidente, os ministros e membros 
do parlamento. No curto prazo esse modelo pode até ser 
benéfico para a oposição. A questão é que, a longo prazo, 
e na perspectiva sempre presente nas democracias de 
alternância de poder, o promotor independente também 
pode ser um risco para futuras administrações. 

Ou seja, se hoje a caça é o governo, o temor é que a 
oposição, numa futura eleição, se transforme também em 
alvo de um caçador incontrolável. Assim como no caso do 
promotor independente dos Estados Unidos após o escân-
dalo político do governo Clinton, o Brasil também reduziu 
o grau de independência do PGR depois dos escândalos 
políticos nas administrações petistas. Tanto aqui quanto 
lá, essa decisão foi fruto de um cálculo político racional 
que uniu políticos de diferentes partidos. Ninguém gosta 
de ser controlado. 
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Mais do que uma referência conceitual, a obra de Max Weber (1999) 
“A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” representou um marco 
histórico na análise sociológica do capitalismo. Sua maior inovação foi 
retirar a religião do lugar separado, alheia ao poder e ao sistema produtivo, 
para entender como a própria ética religiosa se articula com essas duas 
esferas. Essa abordagem ganha atualidade quando constatamos o 
impacto das mudanças religiosas no Brasil e no mundo: ao mesmo tempo 
em que tendem a incorporar uma organização empresarial e assumir 
os valores de mercado, as igrejas cristãs se tornam uma força política 
relevante, capaz de influenciar os rumos políticos das nações, como 
exemplo emblemático do nosso país. Por isso, cabe pensarmos numa 
relação análoga: seria possível mensurar o espírito do neoliberalismo a 
partir da ascensão de uma ética neopentecostal? 

ÉTICA
NEOPENTECOSTALE O

ESPÍRITO
DO NEOLIBERALISMO

LEANdRO fArO
Psicanalista 
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Para isso, nossa primeira referência é, obviamente, a 
sociologia. No entanto, para que possamos compreender 
os impactos subjetivos sobre essas mudanças no 
sistema produtivo e na sua ideologia, tomamos a teoria 
psicanalítica como instrumento para ancorar nosso 
trajeto, buscando as bases determinantes do sujeito 
neoliberal a partir da teologia neopentecostal. Convém, 
portanto, revisitar esses dois alicerces, quer para a 
compreensão do neopentecostalismo, quer para a 
conceituação de neoliberalismo.

Como nos apontou Weber, a teologia calvinista 
da predestinação, antes de produzir alguma forma de 
devoção mística, acabou por gerar o efeito oposto – o 
“desencantamento do mundo”. Resultado de uma 
profunda ressignificação do trabalho, retirado do lugar de 
“maldição pelo pecado original” da antiga ética católica e 
alçado ao lugar de devoção ascética racional. E, se nada 
foge ao saber e ao propósito de Deus, e Seus desígnios 
são imperscrutáveis, resta apenas um sinal de Suas 
preferências: 

“Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda 
árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore 
boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos 
bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se 
e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os 
conhecereis.”1 

No entanto, a própria história da religiosidade 
protestante norte-americana, ainda em seu momento 
colonial, dá evidências de uma forte demanda de 
misticismo no interior do ascetismo calvinista. Weber 
ressalta que, diante do império do racionalismo burguês, 
esse apelo ao místico estava fadado à “superação”. De 
certo, durante o período de ascensão do capitalismo 
norte-americano, o Ethos protestante de racionalização 

do trabalho disputa contra os antigos valores do 
ancient régime, não pelos corações e mentes, mas 
pela capacidade de produção, de poupança e de 
investimento – a mesma lógica do livre mercado e da 
livre concorrência passam a regular também o espírito.

Em oposto, o espírito do capitalismo que busca o 
sociólogo, se aproxima mais do inconsciente freudiano 
que do Espírito Santo professado pelo “beato puritano”. 
Longe de se confundir com o metafísico ou com o 
místico da experiência religiosa, Weber busca no algo 
em comum das significações dos homens em sua 
própria época os fundamentos éticos do capitalismo em 
ascensão. Antes de tomar o puritanismo a partir de uma 
crítica à sua moral religiosa, ele soube perceber na sua 
ética os fundamentos do capitalismo.

Não poderia ser maior a distância entre o 
trabalho de Weber e os primeiros estudos sobre o 
neopentecostalismo. A maior crítica que se tem feito aos 
trabalhos sociológicos sobre a ascensão pentecostal é 
de elitismo. Por certo, os escritos iniciais sobre o tema 
situam os fenômenos no contexto religiosidade popular, 
e com a delimitação, emergem os preconceitos típicos 
em relação as manifestações de origem popular. Seu 
sucesso é explicado pelo perfil de seu público-alvo, 
pobre e ignorante, a mensagem é encarada como 
nula ou simplória demais para merecer consideração. 
“Intelectualmente indefesos” e “incautos e incultos” 
são alcunhas comuns para identificar o crente. A 
magia, o emocionalismo e a pobreza teológica são suas 
insígnias (MARIZ, 1995). A máquina de repressão sobre 
o misticismo tem contornos de classe.

CENSUrA   E REPrESSÃO
A fundamentação racionalista tornada global pela 

universalidade do próprio capitalismo tem os mesmos 
frutos do desencantamento do mundo weberiano: 
censura e repressão sobre a experiência mística. A crítica 
racionalista ao emocionalismo pentecostal se baseia na 
noção de que só pode ser genuína a experiência religiosa 
na medida em que transcende às emoções, sob o risco 
de engano. O paradoxo grita: a legitimidade da religião 
como reflexo da racionalidade da sua teologia e de suas 
práticas.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

33MARÇO 2022

“desencantamento do mundo” marcou a teologia de forma tão crítica que o 
milagre foi circunscrito à antiguidade. No presente, Deus agiria de forma mais 
sutil, submetido às leis da natureza determinadas pela ciência e delineadas 
pela razão. Uma castração tão profunda sobre a onipotência divina jamais 
ocorreria sem uma reação à altura. O misticismo ressurge como resistência ao 
racionalismo.

Essa contradição, para Weber, está dada ainda na formação das grandes 
religiões monoteístas, que já carregavam as sementes para o processo de 
racionalização ético-religiosa. Para Freud (1905[1989]), no entanto, a censura 
sobre o misticismo é mais bem interpretada como recalque, e não superação. 
O famoso caso das Bruxas de Salém2 dá força ao argumento: o sintoma é, por 
definição, o retorno daquilo que fora recalcado (LAPLANCHE, PONTALIS, 1970). 

Porém, o que volta, sempre é novo. A novidade, no entanto, se submete 
à máxima de Marx e Engels (2007): “A história se repete primeiro como 
tragédia e depois como farsa”. O que Kant (1990) chamou de esclarecimento, 
ou iluminação, carregava em si o processo inexorável de desencantamento, 
que, como apontado por Adorno e Horkheimer (1985), jamais cessou. 
Paradoxalmente, o pressuposto do esclarecimento kantiano de que o indivíduo 
tem o dever e a responsabilidade de analisar e decidir sobre o mundo por sua 
própria razão também admite a possibilidade de que esse dever seja tomado 
por direito e que a verdade seja transferida, do debate público à crença pessoal. 
É a própria secularização a grande reencantadora do mundo. 

A relação que Weber estabelece entre o ethos ascético puritano e o 
capitalismo industrial em seu período de consolidação é hoje quase um 
senso comum: era um problema ao capitalismo ascendente a antiga ética de 
condenação da usura e do enriquecimento, logo, a nova ética deveria valorizar o 
trabalho e a troca. Para a lógica neoliberal, o anátema é demarcado por qualquer 
impeditivo à tomada da totalidade da experiência humana pelo mercado. Ao 
contrário do laissez-faire do liberalismo clássico, para os teóricos neoliberais, 
o livre mercado é um derivado desnaturalizado, mas por ser uma construção 
política, jurídica e cultural, deve ser gerida por mecanismos análogos. 

Logo, a ética neoliberal deve reiterar e fortalecer esses mesmos 
mecanismos, quer sejam político-jurídicos, quer sejam ideológicos (almeida). 
Para isso, precisa, ao mesmo tempo, ser total (no sentido de gerir o mercado 
das verdades sobre todas as coisas e, assim, dar conta de toda a experiência 
possível), e também, garantir o acesso a maior de todas as liberdades – o 
mundo pleno do consumo:

“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na 
minha casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos 
abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.”3

O
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Ao contrário da ética calvinista, que, apesar do individualismo da valorização do esforço, 
jamais pôde superar plenamente a força do coletivo, o novo ethos não teme paradoxos: é 
hiperindividualista porque opera coletivamente para garantir a primazia dos direitos do indivíduo. 
Somente no contexto dos templos e das igrejas disseminadas territorialmente que poderíamos 
engendrar algo dessa ordem – coletivos atuando politicamente pelo interesse do eu. E que, 
ainda creem, calvinisticamente, no emblema da prosperidade financeira como indício da graça 
divina. 

No entanto, o que aqui chamamos de interesse do indivíduo não opera, na teologia 
neopentecostal, no mesmo registro que comumente damos à expressão. Trata-se da 
construção de um mundo em que Deus possa demarcar de forma clara a desigualdade entre 
os homens, para que haja dependência somente da sua graça. Apenas assim será possível 
“separar o joio do trigo”, minimizando ao máximo a confusão promovida pelos ideais e direitos 
coletivos, entre os escolhidos e os amaldiçoados. O estado de bem-estar social é um problema, 
na medida em que o poder secular concorre com Deus no provisionamento das nossas 
necessidades fundamentais. Olhando para o ateísmo crescente nos países do Norte europeu,4 
os líderes religiosos realmente têm com o que se preocupar. 

Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos 
vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Decerto vosso Pai celestial 
bem sabe que necessitais de todas estas coisas; Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.5

Essa noção neopentecostal de indivíduo, alicerçada numa desigualdade estrutural e 
discursivamente positivada, não é distinta do ideal hiperindividualista neoliberal. Por uma 
via delirante, a fobia social de um estado controlador, que se imponha sobre as vontades 
individuais, ao mesmo tempo em que produz indivíduos assujeitados, abre caminho para a 
construção de um Estado totalitário e massificador. 

O que alguns pesquisadores tomaram inocentemente por “aventureirismo político”, se 
transformou em um projeto de poder bem delineado. Municiado não apenas com a fé, mas 
também com um novo projeto de Estado. Reservando os benefícios do liberalismo clássico 
às elites financeiras, enquanto impõe, de forma paternalista, o punitivismo institucional aos 
da base (WACQUANT apud Andrade, 2019). Evidenciando, assim, alguns limites nesses 
primeiros trabalhos sociológicos que merecem destaque, pois já apontam para a ética própria 
do neopentecostalismo tão cara para a compreensão do espírito do neoliberalismo. 

Em primeiro lugar, a ascensão rápida de denominações neopentecostais com características 
massificadoras, tais como as pioneiras Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, 
e a Igreja Internacional da Graça de Deus, de R. R. Soares, centralizou o estudo acadêmico 
sobre o neopentecostalismo nessas instituições, como se elas representassem o fenômeno 
em sua “essência”, desconsiderando que o maior crescimento dos evangélicos tem ocorrido 
principalmente nas comunidades independentes, com perfis e públicos-alvo distintos. 

DÍZIMO
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Em segundo, apesar da independência com que atuam essas 
denominações, há sentimento de irmandade entre seus membros, e, 
com a comunicação que existe entre seus atores, troca de concepções 
teológicas. Essas ideias, então, disputam por adesão: de púlpito em 
púlpito, de pastor em pastor, de crente em crente, numa dinâmica 
concorrencial correspondente à lógica de mercado – a verdade é 
reconhecida por seu valor como mercadoria. 

A gestão do conflito entre autonomia e irmandade se dá de forma 
análoga ao mercado neoliberal: uma livre concorrência “convertida”. 
As igrejas que não crescem, apresentam problemas de produtividade. 
Isso é indicativo de uma igreja “morta”, na qual Deus não tem liberdade 
para agir. Portanto, a teologia que recebe a insígnia da aprovação divina 
é aquela que produz um maior número de conversões (foco da Igreja 
Universal e suas similares), e que garanta uma máquina eclesiástica 
de formação de novas lideranças (foco das novas denominações, de 
gestão cada vez mais empresarial).

Por fim, o aparecimento de uma força política neopentecostal 
organizada e que tem, a passos largos, levado a cabo um projeto 
específico de poder, lança por terra a alegação de ignorância. E de que, 
por simplória, sua teologia jamais permitiria a adesão de outros grupos 
além dos mais marginalizados. Há muito que a teologia neopentecostal 
deixou de ser um produto feito para as classes mais baixas e 
conquistou mercados bem mais refinados e exigentes. 

m exemplo da inocência de circunscrever o neopentecostalismo ao registro 
da pauperização é a força crescente de grupos interdenominacionais 
formados por perfis empresariais como o caso emblemático da Associação 
dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, a ADHONEP. Ela estabelece 
seu objetivo de “difundir e incentivar a observação e prática de princípios 
sociais (…) fundados na Bíblia Sagrada”. Somente esse objetivo não 
apresenta novidade ou emblema da sua importância estratégica, não fosse a 
amplitude da atuação da associação e a delimitação do seu público-alvo: 

“tem nos formadores de opinião o seu público-alvo, razão pela qual 
reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, 
executivos, esportistas, artistas, intelectuais e outras pessoas que, por 
razões as mais diversas, tornam-se excluídas das preciosas informações 
que envolvem os temas tratados nos eventos da Associação.”6

u
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Em termos objetivos, a maior função de instituições 
como a ADHONEP é garantir um espaço preferencial 
para que seu público, financeiramente destacado, possa 
se organizar, tanto litúrgica como politicamente. Atuam, 
assim, como uma organização de classe, financiando, ao 
mesmo tempo, a divulgação do evangelho e a tomada 
de poder político. Sua estrutura segue o padrão típico da 
empresa capitalista, sendo que sua principal mercadoria 
é sua teologia, vendável às igrejas por conta de seu 
status interdenominacional.

A “mão invisível do mercado” não é tão invisível 
assim. Existe uma atuação política objetiva e estratégica, 
tanto do mercado financeiro, como do mercado da fé. 
Ambos estão hoje muito bem representados, ocupando 
desde cadeiras de vereadores até ministérios, e atuam 
politicamente pelos mesmos motivos: a garantia da 
continuidade e da ampliação do próprio mercado e a 
submissão do estado à nova função de sacralizá-lo e 
garantir as liberdades individuais, o acesso facilitado 
a cargos públicos e privados e eliminando direitos 
trabalhistas. 

A desnaturalização do livre mercado, promovida 
pelo ideário neoliberal, tornou-o o novo alvo da 
regulamentação estatal. Porém, ao contrário do mercado 
financeiro, que jamais sofre por crises de fé, o mercado 
“gospel” necessita de uma base teológico-doutrinária 
que justifique a atuação política dos fiéis. Em especial 
quando consideramos que, antes da ascensão do 
neopentecostalismo, que já nascera politicamente ativo, 
existia, no interior do pentecostalismo mais tradicional 
uma forte resistência ao envolvimento da igreja com 
política partidária. “Ninguém pode servir a dois senhores, 
pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro.”7 

Uma reviravolta tão relevante — que impôs, inclusive 
sobre as matrizes mais tradicionais, sua força — 
demanda uma análise metapsicológica. De igual forma 
como Freud (1921[2011]) se debruçou sobre a Igreja (e 
o exército) para analisar os fenômenos de massa de seu 
tempo,8 e Weber sobre as mudanças da ética religiosa, 
para compreender os fundamentos do capitalismo, ainda 
hoje as transformações nas religiões são centrais na 
compreensão dos impactos ideológicos e doutrinários 
dos diferentes momentos históricos do capitalismo. 

Tomamos, por isso, ambos os fundamentos: o 
sociológico e o psicanalítico, acrescido da teologia, para 
dar borda ao zeitgeist dessa doutrina econômica que, ao 
tornar-se paradigmática, marca uma nova etapa histórica 
do capitalismo, denominada neoliberalismo. Partimos, 
assim, da renovação da ética religiosa correspondente 
a ele, através da ascensão de uma nova forma de 
cristianismo, o neopentecostalismo, e com ele, sua ética.

NEOPENTECOSTALISMO  
E NEOLIBErALISMO:  
UM ESTUdO DE CASO

Não é possível compreender qualquer manifestação 
religiosa sem antes entender como a crença se relaciona 
com seu passado mítico. Porém, para que ele exerça sua 
função, é necessário que se traduza em uma ruptura, 
um cisma, uma revolução – um evento que seja um 
marco histórico por excelência. Para que sustente o 
status diferenciado de divisor de eras, demanda que 
a situação anterior ao seu advento não apenas seja 
obrigatoriamente negativa como possa ser tomada por 
reflexo de tudo que a crença se propõe a combater e, ao 
mesmo tempo, sustente simbolicamente o que a crença 
pretende ser – é o que dá sustentação doutrinária ao 
tabu religioso.

O fundamentalismo místico cristão contemporâneo 
nasceu como resposta à revolução dos costumes e à 
luta pelos direitos civis, que promoveram sucessivas 
ondas de secularização e de questionamentos sobre os 
alicerces religiosos tradicionais que marcavam a cultura 
norte-americana (MALHEIROS, 2015). Era o cenário para 
o surgimento da Teologia do Domínio, notadamente 
branca e reativa aos direitos civis, e para o avivamento 
da Rua Azusa (de 1906 até 1915), marcadamente negro 
e considerado o primeiro movimento pentecostal do 
mundo, questionando o afastamento da juventude negra 
dos “Caminhos do Senhor” – nasciam a mãe e o pai do 
neopentecostalismo contemporâneo. 

DÍZIMO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

37MARÇO 2022

primeiro pressuposto essencial da profissão de fé pentecostal é análogo 
ao do fundamentalismo cristão que lhe precedeu. Este teve nascimento 
formal em 1910, quando a Assembleia Geral Presbiteriana assina documento 
em que reitera, entre as comunidades mais tradicionais, serem os pontos 
fundamentais da fé cristã, reafirmados diante da ameaça racionalista 
liberal: 1o, a inerrância do texto bíblico; 2o, o fato de Jesus ter nascido de 
uma virgem; 3o, a morte de Jesus, que garantiu a redenção humana; 4o, a 
ressurreição de Jesus; e 5o, a crença nos milagres de Jesus. 

De certo, um item é determinante para sustentar a todos os outros: a 
radicalização do sola scriptura9 luterano. Trata-se da crença de que a Bíblia 
Sagrada é a Palavra de Deus revelada ao homem por intermédio do Espírito 
Santo e, portanto, contém em si toda a Verdade, que fundamentou a nova 
perspectiva teológica de que mesmo Deus estaria diminuído em sua glória 
pela sujeição Dele a sua própria Palavra: 

“Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se 
arrependa. 
Acaso ele fala e deixa de agir? 
Acaso promete e deixa de cumprir?”10 

A noção de fetiche em Freud (1927a[1996]) dialoga intimamente com a 
posição que a Bíblia assume como Palavra de Deus revelada, incorrigível e 
eterna. Tem função de eliminar qualquer incompletude no objeto de desejo 
por substituir o falo perdido. O outro se torna objeto pleno, na medida em 
que é acoplado nele o fetiche, e assim, pode-se satisfazer plenamente num 
objeto sem falhas, por conta do fetiche, não do objeto. Ressalta-se que o 
fetiche está na base teológica (e ideológica) para a reação fundamentalista 
que transformaria Deus no mordomo da Igreja, no meio preferencial de 
realização dos sonhos consumistas contemporâneos. Ao menos para aqueles 
que têm efetivamente acesso à sua Revelação.

Para isso, era preciso um mito fundador com naipe de fetiche. Que 
sacralizasse o desejo individual ao universo do consumo, e que, ao mesmo 
tempo, recuperasse o misticismo e o sobrenatural na experiência religiosa 
cristã, rompendo com os principais sinais de disciplina e ascese que marcam 
o espírito do capitalismo em suas origens. Que transcendesse, ainda, os 
limites da racionalidade secular, representando a primazia da verdade cristã 
sobre as ideias do “mundo”. Que tivesse como seu principal opositor a onda 
secularizadora que atravessava os EUA e, com ela, a crescente laicização 
do sistema educacional norte-americano, e; ao mesmo tempo, pudesse dar 
as bases teológicas para o envolvimento político dos “cristãos genuínos”, 
tornados principais arautos da implementação das políticas neoliberais.

O
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Qual seria, então, o mito fundador do pentecostalismo? O evento 
bíblico da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a 
comunidade cristã: 

“Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só 
lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito 
forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o 
que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada 
um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 
noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.”11

Não é mais no evento da crucificação, mas na descida do poder do 
Espírito Santo sobre os apóstolos e a comunidade cristã primitiva que o 
pentecostalismo tem sua principal referência teológica. A teologia cristã 
desloca-se do “cada um tomar a sua cruz”,12 presente, de forma rarefeita, 
até mesmo na devoção calvinista mais secularizada, para o “esses sinais 
seguirão aqueles que creem”13 do pentecostalismo mais tradicional, e 
culminarão no “provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos 
abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida”14 
do neopentecostalismo contemporâneo.
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omo se explica, então, a ascensão de uma teologia mística correspondente ao novo 
capitalismo quando o próprio sistema se fundamenta na alegação da sua própria 
racionalidade? 

A principal alegação de Friedrich Hayek (1990) ao defender o modelo neoliberal 
de radicalização do livre mercado é, mais do que idealista, essencialmente mística, 
ou mistificadora. Conforme defendido por ele, os modelos de intervenção social – 
todos tachados igualmente de socialistas, distintos somente em grau de radicalidade 
– são os grandes responsáveis pela ascensão do nazifascismo alemão, seu produto 
obrigatório. Não devemos ser, para Hayek, levados pela aparência emancipadora do 
socialismo, pois seus efeitos são assustadores, mas na crença de que o sistema 
de livre iniciativa não “(…) fracassou em nossa época, mas a de que tal sistema 
ainda não foi posto em prática”.15 O reino da liberdade teorizado pelos primeiros 
pensadores liberais a partir da implementação de uma efetiva política de livre 
mercado jamais pôde ser experimentada, pois nunca foi de fato um livre mercado 
enquanto regulado por um estado atravessado por concepções coletivistas de 
garantias fundamentais e de direitos sociais. O passado mítico do neoliberalismo é 
um futuro que jamais ocorreu – eis a maior de todas as mistificações. 

Conforme esperamos demonstrar, o conflito existente na Alemanha entre a 
“direita” nacional-socialista e a “esquerda” é o tipo de conflito que sempre 
se verifica entre facções socialistas rivais. Se essa interpretação for correta, 
significará, todavia, que muitos daqueles refugiados socialistas, ao aferrarem-
se às suas ideias, estão atualmente, embora com a melhor boa vontade do 
mundo, cooperando para induzir seu país adotivo a seguir o caminho tomado pela 
Alemanha. (HAYEK, 1990) 

É necessário, também ao neoliberalismo, um fetiche para sustentar sua utopia. 
Na ausência de um livro sagrado, restou alçar um saber a substituto do falo. É na 
economia mainstream onde o neoliberalismo retira sua verdade. Sua linguagem 
técnica legitima suas previsões e análises, mais do que seus efeitos concretos. Sua 
utopia de livre mercado ganha o semblante de descrição científica do real, tornando-a, 
enfim, em projeto político (ANDRADE, 2019). Dessa forma, qualquer outro saber que 
questione o novo status quo se equivoca, por lhe escapar as verdades matemáticas 
da ciência econômica, tornando todo o saber humano de antemão submetido à lógica 
econômica neoliberal. Produzindo discursivamente uma associação obrigatória entre 
as ciências econômicas e a sua lógica.

Uma das grandes discussões acerca do telos16 neopentecostal gira em torno de 
qual seria seu valor primordial (MARIZ, 1995). Boa parte dos pesquisadores aponta 
para o “ide por todo mundo e pregai e evangelho a toda criatura”17 e, por isso, toma 
como seu principal valor o chamado evangelístico, e, assim, seriam as almas o seu 
capital; um segundo grupo, centrando suas análises na Teologia da Prosperidade, 
foca no apelo financeiro constante e nas promessas de retorno e, por isso, supõe 
que a demanda por almas estaria submetida à demanda por dinheiro, tornando-o seu 
principal valor. Sem alongar muito, essas duas grandes metas – almas e dinheiro – 
estão obrigatoriamente imbricadas, tanto no âmbito discursivo como na prática, pois 
quanto mais fiéis, mais dízimos e ofertas. Por essa razão, é impensável estabelecer 
uma distinção precisa.
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ualquer semelhança com as famosas pirâmides financeiras não é 
coincidência (REINHARDT, 2021). Os modelos organizacionais dessas 
denominações menos centralizadas e mais dinâmicas é celular, tornando 
“cada lar uma igreja, cada membro um líder.” A ideia é que o discipulado 
ocorra em forma de rede. Ele vai desde o pastor principal da igreja, que 
escolhe um seleto grupo para serem seus discípulos, e esses discípulos, 
quando são reconhecidos como “crentes maduros”, também escolhem, 
em meio à igreja, um outro grupo, e essa lógica se estende até incorporar 
cada membro daquela comunidade. 

A estratégia transcende, no entanto, esse aspecto discipular mais 
direto, e, por consequência, mais pessoal. Um esquema concorrencial 
atravessa os grupos. Uma célula de “sucesso”, ou seja, aquela capaz 
de atrair mais ímpios e torná-los convertidos, pode ser “puxada pra 
cima” na hierarquia, se tornando mais próxima do pastor principal e 
coordenando um número maior de células abaixo de si. Os membros 
mais promissores são cotados para serem consagrados pastores e se 
tornarem assalariados da igreja. 

Não é preciso dizer que esse modelo produziu hierarquias e cargos 
cada vez mais rebuscados, com inúmeros títulos e ministérios: de 
obreiros a diáconos, de missionários a pastores e de bispos a apóstolos; 
isso sem falar dos títulos referentes aos dons do Espírito Santo: 
intercessores, ministros de louvor, profetas, ministros de libertação e 
batalha espiritual… O céu é, literalmente, o limite.

Novamente, surge mais uma ressonância entre o 
neopentecostalismo e o neoliberalismo: enquanto indústria espiritual, 
o telos da igreja evangélica neopentecostal pode ser definido com 
“produzir capital humano para Deus”. (REINHARDT, 2021). A produção 
de capital humano pressupõe a gestão de uma estrutura eclesiástica 
complexa, similar a uma empresa, que seja eficaz em uma dupla 
função: na atração de novos fiéis e na transformação desses novos 
fiéis em líderes capazes de converter a outros, formando novos líderes, 
exponencialmente. 

q
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A vOz DO MErCADO  
é A vOz dE “dEuS”

Mais do que uma simples adesão a determinada 
forma de comunicação, a linguagem de mercado 
é a principal mediadora para a negociação das 
fronteiras éticas, sociais e ontológicas dentro do 
neopentecostalismo, sendo a teologia da prosperidade 
apenas uma delas (COLEMAN, 2017). Para eles, o apelo 
à linguagem do mercado não representa nenhuma forma 
de degradação da fé, mas, sim, um sinal de inovação 
da prática do cristianismo na história. E, por isso, não se 
trata de uma concessão dos valores cristãos, mas da 
possibilidade de exercer o governo, outorgado por Deus, 
por aqueles que legitimamente honram e respeitam sua 
Vontade. (ENGELKE, 2013). “Povoai e sujeitai toda a 
terra (…)”.18 Esse é o fundamento principal da Teologia 
do Domínio.

A estratégia, fundamentada numa realidade 
metafísica que se impõe sobre a realidade política, 
tem um texto bíblico específico para sua legitimação 
teológica. É um versículo conhecido nos púlpitos 
pentecostais como um tratado de batalha espiritual, dado 
pelo apóstolo Paulo à igreja cristã:

“porque a nossa luta não é contra o sangue e a 
carne, e sim contra os principados e potestades, 
contra os dominadores deste mundo tenebroso, 
contra as forças espirituais do mal, nas regiões 
celestes.”19 

Para um leitor incauto, o versículo pode ser 
compreendido como mais uma lista de nomes 
para o demônio, das tantas já forjadas no seio da 
teologia católica. No entanto, esse trecho é tomado 
teologicamente como a revelação das hierarquias e da 
forma de organização dos demônios que atuam “nas 
regiões celestes”. Uma cópia imperfeita e corrompida da 
organização do Reino dos Céus. 

A estrutura hierárquica vai desde as “forças 
espirituais do mal”, as castas inferiores de demônios, 
responsáveis pela corrupção individual das almas, até 
os principados e potestades, de mais alta hierarquia, 
de atuação continental. Essa leitura pressupõe duas 
empresas concorrentes na disputa pelas almas 
humanas. Como uma sombra, imitando e corrompendo 
as ideias inovadoras do “Céu Ltda” há uma espécie de 
“Inferno S.A.”. A gestão empresarial está dada, a priori, 
como a única forma de administração eficaz, perfeita 
por advir da própria forma de estruturação do Reino de 
Deus, e que, no entanto, é passível de corrupção e de 
degradação, ao se afastar de seus sublimes propósitos. 

É, portanto, a presença de Deus na vida do 
convertido seu diferencial na concorrência meritocrática. 
Enquanto o mercado é disputado pelos ímpios por 
suas capacidades individuais e sua versatilidade para se 
adaptar às novas demandas, o cristão disputa, não com 
suas próprias capacidades, mas com os dons outorgados 
a cada fiel mediante o batismo do Espírito Santo. Em 
uma relação de simbiose metafísica, o Espírito Santo 
torna-se a força sobrenatural determinante do sucesso 
da igreja e de cada um dos seus componentes, e o 
cristão torna-se o legítimo representante de Deus, na 
ocupação de novos territórios, na guerra contra o Diabo 
pelas almas humanas. 

Essa teologia de ocupação territorial é fundamental 
em qualquer análise da atuação política do 
neopentecostalismo. O domínio espiritual de territórios 
(chamado comumente de batalha espiritual) se 
confunde com a tomada do poder secular de tal forma 
que, teologicamente, ambas as atuações se fundem. 
Ao mesmo tempo em que se alicerça num aspecto 
completamente religioso, através de jejuns, orações, 
clamores, vigílias; também dispõe de atuação político-
partidária bem objetiva. Assim, o sucesso de um pleito 
eleitoral é compreendido, não como fruto de mobilização 
política ou das somas dos votos individuais, mas como 
manifestação da glória de Deus. O “bom político” não 
é quem defende os interesses dos seus eleitores, mas 
aquele que efetivamente demarca sua posição e se 
levanta contra os valores dissonantes dos princípios 
cristãos.
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A figura do líder sofre drásticas mutações: enquanto 
no início do século XX ele assumia contornos de 
exceção, representando aquilo que a pessoa comum 
jamais seria, e, por isso, se sustentava num tipo 
de identificação de caráter subalternizante; sob o 
neoliberalismo, o líder passa a refletir o “si mesmo” de 
cada existência individual. Sem abandonar seu status 
de exceção, deixa de significar coerção para representar 
liberdade para ser igualmente exceção. O antigo 
soberano torna-se o gestor, que lidera pelo exemplo e 
por critérios técnicos.

No momento em que um homem de Deus, 
missionado para alargar as fronteiras do Reino dos Céus, 
se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, por 
exemplo, não ocorre apenas a ocupação de um cargo. 
Para o cristão neopentecostal, o ato representa muito 
mais. Significa o despojamento real dos principados e 
das potestades que regiam sobrenaturalmente sobre 
aquela fatia específica do poder secular, libertando de 
suas influências todos os níveis de atuação do servo do 
Senhor: desde seus colegas e subalternos, que se veem 
livres das influências diabólicas mais diretas e se tornam 
mais receptivas ao evangelho, até o próprio sistema de 
justiça secular, tradicionalmente campo de atuação dos 
demônios mais poderosos do inferno. Significa, assim, 
um passo decisivo na conquista total da nação para o 
Reino dos Céus.20

Os estudos sociológicos divergem quando buscam 
situar a matriz política neopentecostal (MARIZ, 1995). 
Para um grupo, o fenômeno tem características 
emancipadoras por construírem redes sociais de apoio, 
quando analisadas em sua atuação nas periferias, e que, 
portanto, apesar do conteúdo reacionário da sua teologia, 
sua significação perpassaria mais pelos seus efeitos 
emancipatórios. 

Já para outro grupo, o conteúdo conservador 
e totalitário21 da sua doutrina é muito relevante no 
discurso neopentecostal para que possamos ignorar 
suas raízes autoritárias. É possível que um fenômeno 
marginal e periférico, com características de massa, 
possa se sustentar conservador? Ou esse conteúdo 
reacionário e autoritário tenderia a diminuir por força 
dessas características? Tivemos essa resposta nas urnas 
brasileiras, em 2018.

Os dilemas sobre a natureza política do 
neopentecostalismo e a dinâmica do neoliberalismo 
também confluem nesse ponto. Parte dos estudos 
associa neoliberalismo e democracia, tomando por 
certo que um sistema democrático seria pressuposto 
para a implementação da sua agenda.22 Enquanto 
isso, pesquisas apontam, em oposto, para uma verve 
autoritária inexorável, sobre os fundamentos e sobre 
a implantação prática da austeridade neoliberais, e 
para a ascensão mundial de lideranças protofascistas 
encampando suas políticas. 

Enquanto o alicerce do liberalismo clássico é a 
dimensão da “troca entre iguais”, no neoliberalismo 
esse alicerce é deslocado para a dimensão da 
concorrência. Por isso, o ethos neoliberal, em sua 
essência, se assenta na desigualdade. De forma que, 
conferir qualquer espaço para a democracia, é antitético 
e paradoxal. 

Existem, portanto, mais razões para compreender 
como equivocada qualquer tentativa de confundir 
neopentecostalismo com emancipação, e neoliberalismo 
com democracia. Seja em seus fundamentos éticos, 
seja em suas raízes metapsicológicas, o autoritarismo 
se apresenta nos fundamentos da produção de 
subjetividades de ambos os fenômenos. 

PERvErSO OU 
MELANCóLICO: 
LUTA DE CLASSES 
NA CONSTITuIçãO 
dA SuBjETIvIdAdE 
NEOLIBERAL

A noção de que o pentecostalismo e o 
neopentecostalismo seriam obrigatoriamente 
marcados pela pauperização também mostrou sua 
força nos trabalhos que se propuseram a analisar o 
neopentecostalismo a partir do referencial teórico 
psicanalítico. 
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A primeira dessas tentativas leva a marca desse preconceito. É tomado 
como pressuposto que o milagre, a cura, a ascensão social e financeira 
prometidas; ou seja, o retorno almejado pela fé, é, a priori, impossível. Cada 
demanda pelo sobrenatural é marcada pelo “princípio da promessa sem 
cumprimento” (PARAVIDINI, 2009). Diante de um clamor que não cessa e 
de uma resposta que inevitavelmente nunca virá, a primeira hipótese para a 
subjetividade neopentecostal é de masoquismo. Diante da impossibilidade 
de retorno da demanda que o fiel lança para Deus, fica subentendida a 
existência de alguma satisfação inconsciente ligada ao sofrimento e à 
humilhação do sujeito. 

Sem aprofundar no desenvolvimento da noção de masoquismo na 
obra freudiana, importa, para os objetivos deste ensaio, entender que ela 
culminou no chamado masoquismo moral (LAPLANCHE, PONTALIS, 1970). 
Em que um sentimento de culpa inconsciente procura a posição de vítima 
sem que nenhum traço de satisfação esteja implicado no fato. Isso ocorre 
porque a mesma energia destrutiva que gostaríamos de despejar sobre o 
outro acaba sendo represada pelo dique das proibições morais e retornando 
com a mesma força e agressividade sobre o próprio eu (ANDRADE, 2011). 
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Entendendo isso, podemos mensurar algumas 
consequências do diagnóstico de masoquismo do 
neopentecostalismo e do neoliberalismo. Inicialmente, 
é notório nos estudos de Freud (1927b[1996]), que algo 
desse masoquismo é característico das religiões judaico-
cristãs, em suas raízes fundamentais. É difícil, portanto, 
delimitar o que, nesse masoquismo neopentecostal, 
seria inovação ou continuidade com o legado de 
severidade interna, tão marcante do cristianismo em 
toda sua história. No que diz respeito ao neoliberalismo, 
fica ainda mais difícil sustentar o diagnóstico de 
masoquismo. Seu paradigma da gestão do desejo segue 
a fórmula do “goze a qualquer preço” (MELMAN, 2003), 
e não parece que essa forma de gestão seja diferente no 
neopentecostalismo.

A construção de uma metapsicologia do sujeito 
neoliberal forjado sob o ethos neopentecostal aponta 
sempre para um resíduo, um resto. Esse outro também 
se constitui sujeito nesse processo, e também é 
produto da máquina constituidora de subjetividades 
neoliberais. Mesmo na hipótese diagnóstica de 
masoquismo, podemos perceber a sobra: quando Freud 
concebeu inicialmente seus estudos sobre a patologia, 
ele a pensou a partir do sadismo, como uma díade 
complementar. 

Ao mesmo tempo em que o masoquista retira 
satisfação não apenas da dor, mas da sua redução a 
objeto do outro, o sádico opera a relação inversa: sua 
satisfação está em dominar para reduzir o outro a mero 
objeto de satisfação. 

No que se refere ao neoliberalismo, o diagnóstico 
de perversão é um caminho possível. A política é 
implementada por reforma, e não por convencimento, 
e, sempre que possível, medidas autoritárias podem 
ser demandadas para acelerar sua implementação, 
como no caso do laboratório neoliberal chileno sob a 
ditadura Pinochet, apoiado pela Escola de Chicago. 
Não pode haver a criação de qualquer força subjetiva 
de coerção interna quando a miséria é imposta e a 
única chave explicativa que é oferecida ao sujeito é a 
responsabilização direta por tudo que lhe acomete. Tal 
como no sadismo, o indivíduo neoliberal é o sujeito 
tornado em objeto.

Ao mesmo tempo em que o neoliberalismo faz um 
uso oportunista de qualquer situação de emergência 
humanitária como pretexto para implementação de 
suas políticas, ele mesmo produz novas crises que 
reiteram ad eternum a sua alegação da necessidade de 
mais neoliberalismo. Não existe nenhuma mobilização 
pulsional, diante das sucessivas crises que suas políticas 
lançam sobre o sujeito. 

Não importa o quão calamitoso seja, qualquer 
evento que possa ser descrito como uma emergência 
humanitária é traduzido como “uma janela de 
oportunidade para reformas estruturais nos planos 
político e econômico”, não importa sua natureza ou 
gravidade: “(…) de epidemias a pandemias, desastres 
naturais até golpes de estado e guerras”. Irrelevante que 
carreguem a marca do choque traumático, na medida 
que provocam a mobilização social e psicológica de toda 
sorte de angústias (LIMA, 2020). 

DÍZIMO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

45MARÇO 2022

aomi Klein (2008) propõe a tortura como metáfora para essa produção do desastre 
do neoliberalismo: é uma “forma sistemática de violência psicológica e física” com 
a finalidade de “gerar confusão e desorientação temporária no torturado”, arruína 
suas barreiras psíquicas, “forçando-o a se desprender de suas próprias convicções e 
consciência, tornando-o facilmente suscetível as sugestões dos torturadores, cedendo 
a sua vontade”. 

Os limites da metáfora são mais ou menos claros: não existe tortura sem a figura, 
mesmo encoberta, do torturador; e, no neoliberalismo, o “trabalhador é livre pra 
carregar sua própria chibata”.23

É no neopentecostalismo que encontramos a operação invertida, feita sob medida 
para a gestão e produção de crises neoliberais. A geração de subjetividades, ao 
mesmo tempo, completamente resignadas diante das intempéries e determinadas 
a transformar suas crises pessoais em novas oportunidades de alargar as fronteiras 
do Reino dos Céus. Resignadas com sua chibata, porque o que lhes acomete ou 
é uma prova de Deus a sua fé, ou é culpa de algum pecado cometido e ainda não 
confessado; determinadas com sua Bíblia fetiche, pois sabem que “o tempo de 
Deus não é o tempo do homem” e que, a Seu tempo, a bênção virá. Aqui, a sobra se 
inverte: para alguém, a bênção vem.

O crente só não é recompensado com “bênçãos sem medida” por conta de 
alguma incapacidade sua. Logo, exigir de Deus o que é seu por direito é uma profissão 
de fé. É necessário querer do fundo da alma e crer com todo entendimento que aquilo 
que se busca é possível, agradecendo antecipadamente, na crença de que o pedido já 
fora atendido. A máquina de produção da subjetividade neopentecostal demanda uma 
censura severa sobre a realidade, na qual o testemunho de vitória do irmão em Cristo 
se torna vitória própria no processo de identificação.

O análogo disso na perspectiva neoliberal também tem a função de gestão 
social dessas reações psíquicas. Sua perpetuação está intimamente condicionada 
a disseminação do ideário da identidade de si e do empreendedorismo (DARDOT E 
LAVAL, 2016). De igual forma, a nova ética neoliberal – “identidade, accountability 
e empreendedorismo” – é igualmente determinante para a própria existência e 
perpetuação do neoliberalismo (LIMA, 2020). 

Como solução para os desastres, produzidos em cadeia, emergem as reformas 
estruturais, que paulatinamente tornam os estados mínimos para a população, e 
máximos para os grandes acumuladores de capital, com a concessão de benefícios e 
isenções e a transferência acintosa de renda para o mercado financeiro24. 

A lógica do “milagre impossível” não se sustenta por uma série de razões, das 
quais apontaremos algumas. A rede de sociabilidade criada no contexto das periferias 
não apenas aumenta as possibilidades de empregabilidade e ajuda social como 
representa um incremento significativo nas cartas de clientes e de trabalhadores 
de baixa remuneração para os empresários de todos os níveis. Além disso, a lógica 
perversa do “empreendedor de si” tem ampliadas suas chances de retorno na 
medida em que a formação financeira, a disciplina e a disposição para assumir riscos, 
características demandadas para a manutenção de um negócio, são naturais ao fiel, 
pois estruturam a própria igreja, sua teologia e seu discurso empresarial.

N
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É aqui onde a noção de luta de classes se impõe sobre a análise da relação entre a ética 
neopentecostal e o neoliberalismo a partir do diagnóstico psicanalítico: retornando ao fetiche 
freudiano (LOPES, 2019). Dê um lado estão a Bíblia, que submete Deus aos desejos do fiel e justifica 
o sofrimento do ímpio; a Economia, que submete ao mercado; a cultura; as formas de sociabilidade; 
e as ciências, ambas erigidas como verdades infalíveis. Do outro, a chibata, onipresente, tanto na 
culpa pelo pecado como na lógica meritocrática. 

FETIChES  
“SAgRADOS”

A Bíblia-Economia-Fetiche nos aponta para a perversão. É uma representação viável, quer 
para o neopentecostalismo, quer para o neoliberalismo. Já a chibata é um “fetiche às avessas”, 
que materializa a opressão autoinfligida pela própria culpa e necessidade. A chibata que se volta 
contra o eu, não sob a forma de culpa superegoica, como teorizada por Freud, mas delirantemente 
individualista, em sua responsabilidade sobre absolutamente toda a desgraça que lhe acomete.

Se Deus é sem falhas, qual a necessidade do fetiche? Se o fetiche funciona, qual falha de Deus 
ele encobre de forma tão eficaz? Não é fácil encontrar uma resposta unívoca para essas perguntas. 
Só neste artigo, já saltam aos olhos a quantidade de “não ditos” em cada detalhe da crença que 
seriam altamente interessantes, do ponto de vista psíquico, de serem tamponados pelo fetiche. 
Com o agravo de que, conforme o paradigma freudiano, quanto maior as forças de resistência 
investidas no acobertamento da questão conflitiva, maior o impacto da ideia recalcada nas formações 
psicopatológicas.

“Estarei eu errado?” Como resistência, o cristão ergue, falicamente, a Bíblia, que obviamente 
precisa ser protegida de tudo que agrida sua integridade e sua legitimidade como verdade. É o mais 
fundamental questionamento e que precisa, por isso, ser severamente reprimido para sustentar a fé 
fundamentalista. “Meu caminho é o único legítimo?” A força que esse estatuto de universalidade 
exige para se sustentar tem, ao longo da história, se traduzido em agressividade e violência, 
reiterando ainda mais a dúvida que pretendia combater. 

Quando essa dúvida é reprimida com eficácia, ocorre uma reversão que produz profundo 
apaixonamento a partir da identificação com o grupo. “Tudo que tive que abdicar, ao me tornar 
crente, me salvou da danação ou me garantiu uma vida sem satisfação?” Esse questionamento 
está no bojo de diferentes estratégias neopentecostais para angariar seguidores: músicas em 
diferentes estilos com letras gospel, eventos e shows, intensa vida social dentro da igreja. Tudo 
para garantir ao cristão o mesmo acesso à satisfação que tinha antes da conversão, ao mesmo 
tempo que explora um novo nicho de mercado em ascensão. 
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Também tem sua força reconhecida pelo peso social dos testemunhos pessoais, em 
que se descreve o quanto a vida pregressa desregrada significou morte e destruição, e 
a conversão representou nova vida e novas possibilidades de satisfação: ser “ex-alguma 
coisa” é sinal do favor e do amor de Deus manifesto na história do crente.

É agora que a filosofia é capaz de nos dar uma síntese das, aparentemente 
multifacetadas, verdades traumáticas ocultas na teologia neopentecostal. À sua 
maneira, são um recalque da constatação nietzschiana: “Deus está morto”, ou melhor, 
do retorno do recalcado sob a forma de sintoma. Foi a civilização sem Deus que o 
filósofo descreveu ao se referir à modernidade, que lançou as bases para que essas 
questões pudessem ser formuladas. E que sustentam a necessidade de um fetiche que 
tampone a maior de todas as faltas, a inexistência. Seria então a reação mais violenta e 
odiosa do novo fundamentalismo um reflexo da insistência em adorar um trono vazio? 

O objeto recalcado, no neoliberalismo, não é tão elaborado, porém, 
decisivo. Existem evidências significativas da necessidade neoliberal em 
recalcar as próprias consequências da implementação da sua agenda. 
Foram seus próprios elaboradores que criaram o nome neoliberalismo.  
No entanto, depois da sua implementação, durante os governos Thatcher, 
na Inglaterra, e Reagan, nos EUA, o título ganhou sentido exclusivamente 
negativo. A partir daí, o nome neoliberalismo passou a ser violentamente 
rejeitado. Fernando Henrique Cardoso, nosso sociólogo ex-presidente, 
respondeu à alcunha de neoliberal, que seus críticos lhe atribuíram, com 
uma inovação linguística: “Neobobismo”.

Freud (2011) nos indica a estratégia psíquica mais interessante para o 
sujeito lidar com um objeto perdido: o luto. No entanto, é difícil sustentar 
a tese de que tenha sido esse o caminho da religião e do capitalismo 
contemporâneos. Certamente a chibata não pertence a uma subjetividade 
enlutada. Retornemos aos fundamentos do luto para encontrar o que pode 
ter ocorrido nesse ínterim, que nos parece um caminho promissor na busca 
da outra face da díade subjetiva neoliberal; daquilo que sobra e que grita.

O luto pode ser descrito, como Freud aponta, como “a reação à perda 
de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, 
como pátria, liberdade, ideal etc.” Seus sintomas são: “um desânimo 
profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, 
perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade (…)” e uma 
fixação no objeto perdido, que se torna onipresente. 
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Existe uma relação inequívoca entre o luto e a 
melancolia: ao mesmo tempo que compartilham de 
um mesmo escopo sintomático, são opostas quando 
situadas entre o normal e o patológico. Enquanto no 
luto25, vemos a presença reiterada do objeto perdido, 
sem que a dor da perda promova a retirada do 
conteúdo para o inconsciente, permitindo o trabalho de 
desinvestimento pulsional no objeto; na melancolia, o 
que ocorre é a retirada do objeto perdido da consciência. 

Esse processo repressivo sobre o objeto perdido 
acaba por somar à melancolia um sintoma não 
encontrado no trabalho de luto: “um rebaixamento 
extraordinário do seu sentimento de autoestima, um 
enorme empobrecimento do ego”. No luto, é o mundo 
que se embota, tornando-se “pobre e vazio”, enquanto 
na melancolia, é o próprio eu que se torna alvo do 
embotamento pulsional. 

Não nos deixemos, entretanto, nos enganar quanto 
às definições. Apesar de não ser obrigatório, não é 
nada incomum a presença da culpa no luto. No entanto, 
mesmo essa culpa é marcada pela ambivalência e 
vem permeada de dúvidas. Isso ocorre porque a 
ambivalência também marca a relação do sujeito com 
o objeto enquanto presente: todo objeto de amor é 
também objeto de ódio e ressentimento; e não é apenas 
a libido que precisa voltar ao eu, mas também essa 
agressividade. No final do trabalho de luto, a libido se 
transforma em saudade ou ressentimento, e o desprezo, 
em conciliação ou asco.

Já na melancolia, não há ambivalência. Ao contrário, o 
próprio eu se torna alvo das pulsões agressivas: é “indigno, 
incapaz e moralmente desprezível; ele se recrimina, se 
insulta e espera ser rejeitado e castigado”. Na medida em 
que não existe objeto perdido na consciência, o eu se torna 
alvo de todo o ódio que antes era dirigido ao objeto. As 
pulsões violentas tornam o sujeito no carrasco de si mesmo.

“O quadro desse delírio de inferioridade – 
predominantemente moral – se completa com  
insônia, recusa de alimento e uma superação – 
extremamente notável do ponto de vista psicológico 
– da pulsão que compele todo ser vivo a se apegar à 
vida.” (FREUD, 2011)
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nfim, deparamo-nos com a segunda parte da nossa díade 
neoliberal/neopentecostal. Diante do trono vazio, só existem 
duas posições admissíveis para a proteção da fé: ou se faz 
uso da Bíblia-Lei do Pai para garantir a objetificação do mundo 
aos próprios desígnios do filho perverso, e assim preencher 
o vazio do trono com seu próprio reflexo; ou se reage com 
violência à constatação da morte do Pai, algo que, por ser 
impossível de se admitir a nível consciente, retorna, agressiva 
e delirantemente, sobre o eu. 

Aquilo que tem gritado desde o início destas páginas tem 
vociferado contra si mesmo, por ser o único, completo e 
suficiente responsável pela sua própria maldição. Ou por se 
encontrar alienado dos motivos concretos que engendraram 
sua miséria, ou por se encontrar alienado do próprio trono 
vazio.

“O autotormento indubitavelmente deleitável da 
melancolia significa, (...) a satisfação de tendências sádicas 
e de tendências ao ódio relativas a um objeto, que por 
essa via sofreram um retorno para a própria pessoa.” 
(FREUD, 2011)

Depois da díade desvelada, cabe-nos pensar em 
como ela se relaciona na situação concreta. Já pudemos 
demonstrar como essa articulação ocorre no neoliberalismo: 
produção e gestão perversa de sucessivas ondas de crise, 
somadas a responsabilização extrema da sua vítima, através 
da implantação do ideário individualista e meritocrático 
do empreendedor de si mesmo. Para que pensemos no 
neopentecostalismo, precisamos alcançar um degrau teórico 
além do que já tratamos até aqui. 

Quando adentramos num culto neopentecostal, não nos 
deparamos com a melancolia estampada nos rostos, muito 
menos no comportamento dos fiéis. Ao contrário, o clima 
de ininterrupta excitação nos faz questionar a legitimidade 
do diagnóstico, diante da apresentação que fizemos dos 
sintomas melancólicos. Porém, existe um aspecto da 
melancolia que explica a própria mobilização pulsional 
excessiva que encontramos no culto neopentecostal: a 
existência de uma fase maníaca na consecução do trabalho 
pulsional melancólico. 

E
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Freud (2011) ressalta que: “Não apenas é 
lícito, como imperioso, estender também à mania 
a explicação analítica da melancolia.” Pois, apesar 
de nem sempre ser presente, as operações 
psíquicas que sustentam ambos os estados, 
por opostas, têm os mesmos fundamentos 
psíquicos. Os exemplos que Freud utiliza para 
explicar o mecanismo da mania são: a embriaguez 
alcoólica, desde que seja alegre, por conta da 
supressão, por intoxicação, do gasto pulsional 
demandado na repressão imposta pela civilização; 
e o “enamoramento juvenil” (FREUD, 1921), por 
promover a total substituição do eu pelo objeto, 
que é alçado a um estado de perfeição igualmente 
delirante. Parece-nos que tanto a fragilização do 
eu na melancolia clínica como a fragilização que 
lhe é imposta pela noção de indivíduo produzem 
sintomas delirantes.

MANIAS E MANIAS

Nem aqui, no âmbito da gestão 
das subjetividades, neoliberalismo e 
neopentecostalismo se distinguem muito. 
Para o neoliberalismo, a mania é ótima para os 
negócios, pois lança o sujeito num consumo 
delirante e desenfreado; e a melancolia, ótima 
para a implementação das reformas, por garantir 
sujeitos incapazes de reconhecerem a realidade e 
reagirem. No neopentecostalismo, por sua vez, a 
mania mantém o espírito de elevada e constante 
excitação, imprescindível para a sustentação 
mística e sobrenatural da sua teologia. Já a 
melancolia mantém o sujeito aprisionado à reversão 
da agressividade, que migra do trono vazio para 
o eu, sem que a realidade possa se opor a essa 
operação. 

“Na medida em que, como um faminto, o maníaco 
sai em busca de novos investimentos de objeto, 
ele nos demonstra de um modo inequívoco sua 
libertação do objeto que o fez sofrer.” (FREUD, 2011)

Apesar disso, esse circuito fechado que vai da 
perversão à melancolia, mesmo eficaz em sua função 
de inibir qualquer reação do sujeito, não é tão sólido e 
coeso como aparenta. A pedra de tropeço da fé cristã 
fundamentalista já estava dada desde a sua criação, e 
merece ser aqui relembrada: tudo se iniciou como uma 
reação aos efeitos da entrada dos saberes científicos nas 
escolas americanas. E a história provou que essa reação 
tinha razão em seu propósito de lutar contra a ocupação 
da ciência nas escolas – por todos os países em que 
a educação se desenvolveu com qualidade e com 
fundamentos críticos e abordagem científica, a religião 
perdeu sua aderência.

Diante disso, salta aos olhos como a influência 
política sobre a educação é crucial para a manutenção 
de ambas as máquinas de produção de sujeitos: a 
neopentecostal e a neoliberal. As igrejas insistem em 
inserir doutrinas não científicas nos currículos escolares, 
ao mesmo tempo que organizam uma cruzada moral 
contra educadores e cientistas. 

Enquanto o neoliberalismo segue reformando 
paulatinamente os sistemas públicos de ensino de 
diferentes países, transferindo para a iniciativa privada 
os recursos que deveriam ser investidos na educação 
pública, além de implementar a homogeneização global 
dos currículos, para garantir a mobilidade internacional do 
trabalhador ainda enquanto estudante. 
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“Os efeitos da utopia neoliberal sobre o mundo 
real são conhecidos: sofrimento, desigualdade, 
desaparecimento dos universos autônomos de 
produção cultural, destruição das instituições 
coletivas e darwinismo moral.” (BOURDIEU, 1998: 
144-145)

O que temos visto hoje é reflexo objetivo  
desses esforços fundamentalistas, seu produto é o 
chamado “negacionismo científico”, disseminado em 
escala global. Não é em conflito com as forças modernas 
secularizadoras que ocorre o retorno do misticismo,  
mas por consequência da própria modernidade.  
Os limites das teorias científicas em dar conta da 
verdade e de seu status de parcialidade e transitoriedade 
condenam a verdade científica de hoje a de ser superada 
obrigatoriamente pela próxima teoria (KUNH, 2012). 

A realidade passa a ter, em suas próprias bases, 
a contradição posta, diante de qualquer busca pela 
coerência. Frente ao desamparo, qualquer noção que 
nos garanta uma base estável sob a qual julgar verdade 
e mentira tem potencial para valorização no mercado das 
ideologias. E se essa ideia puder, sob qualquer pretexto, 
concorrer com a inconstante verdade da ciência, cessa 
a angústia de se estar à deriva em um mundo caótico e 
indeterminado, momento em que a mania emerge. 

No mesmo espírito, o século XX acompanhou 
dois fenômenos paralelos em nossas concepções 
científicas, em certos termos, dissonantes. De um lado, 
a ascensão da astrofísica e da microfísica, da matemática 
topológica e da exponencial alienação proporcionada 
pela nova existência virtual, às quais estamos hoje 
compulsoriamente submetidos, consolida as ciências 
exatas e da natureza como as legítimas substituidoras 
da crença e da magia. De outro, as ciências humanas e 
sociais atingiram um patamar analítico sobre o saber, o 
poder e sobre si mesmas nunca antes visto. Ao mesmo 
tempo que se tornam críticas minuciosas de cada 
elemento da realidade, transformam os fenômenos mais 
simples em tal complexidade que qualquer leigo se vê 
incapaz de compreendê-los. 

Os saberes “estáveis”26 são valorizados. Qualquer 
outro é inconvenientemente problematizador e deve 
ser, por suposto, tomado a priori como engano e ilusão. 
E mesmo entre os saberes admitidos como substitutos 
da magia, devem, para garantir sua legitimidade, se 
submeter ao fetiche-economia, sob pena de heresia, 
como ocorreu com as ciências sociais.

“Maldito o homem que confia no homem”27 . 

leandrofaro1@hotmail.com 
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1. Bíblia Sagrada: Mateus 7:17-20. As citações bíblicas apresentadas não são 
aleatórias, mas um recorte dos trechos mais utilizados nos púlpitos, na justifi-
cativa de determinada doutrina ou teologia. 

2. Série de julgamentos que ocorreu na região de Salém entre os anos de 1692 
e 1693, que se caracterizou por uma “caça às bruxas” que vitimou mais de 20 
mulheres e que envolveu delação entre vizinhos e outras formas questionáveis 
de inquérito.

3. Malaquias 3:10.

4. Por consequência de profundos investimentos sociais e fatores socioeconô-
micos, os países do norte da Europa apresentam hoje os maiores índices de 
desenvolvimento humano e de pessoas autodeclaradas ateias.

5. Mateus 6:31-33 

6. Página da ADHONEP: https://adhonep.org.br/conheca-a-adhonep/

7. Bíblia Sagrada: Mateus 6:24a.

8. Psicologia das Massas e Análise do Eu: obra considerada por muitos como 
profética, pois prenunciou muitos dos fenômenos e estratégias típicas do 
nazifascismo, que ascenderia ao poder tempos mais tarde.

9. Sola Scriptura é o princípio da reforma protestante, segundo o qual a Bíblia 
tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de Fé e Prática que todo ser 
humano deve seguir. 

10. Números 23:19.

11. Bíblia Sagrada: Atos 2:1-4.

12. Bíblia Sagrada: Lucas 9:23.

13. Bíblia Sagrada: Marcos 16:17.

14. Bíblia Sagrada: Malaquias 3:10.

15. Franklin D. Roosevelt, citado por Hayek (1990)

NOTAS DE RODAPÉ

16. 1. Ponto ou estado de caráter atrativo ou concludente para o qual se move 
uma realidade; finalidade, objetivo, alvo, destino. 2. Fase final, derradeira; a 
última parte, o remate. (Dicionário Oxford)

17. Bíblia: Marcos 16:15.

18. Bíblia Sagrada: Gênesis 9:7a.

19. Bíblia Sagrada: Efésios 6:12 

20. A lógica autoritária pode ser facilmente verbalizada quando protegida pela 
máxima: “nossa luta não é contra a carne ou o sangue”.

21. O termo totalitário aqui utilizado se afasta da noção de totalitarismo de Han-
nah Arendt. O conceito, para a autora, tem função de reunir o nazifascismo ao 
stalinismo como fenômenos de uma mesma matriz, o termo aqui tem função 
de aproximar os aspectos totalizantes da teologia neopentecostal e a gama 
totalizante do livre mercado neoliberal.

22. Um discurso típico de defesa da implantação das políticas neoliberais alega 
que somente assim preservaremos a democracia.

23. Paulo Galo: líder do Movimento dos Entregadores Antifascistas. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=bmUhQJVXw8o&t=16s 

24. Vide a operação de salvamento dos bancos pelo governo dos EUA após 
a crise de 2008.

25. O melhor exemplo do luto diante da “Morte de Deus” é a militância ateísta 
que tem se estabelecido nos últimos anos. São os ateus militantes quem mais 
têm se dedicado a estudar os princípios da fé, sob o pretexto de combatê-la. 
Diz-se, entre os evangélicos, que ninguém conhece melhor a Bíblia do que um 
ateu. O Deus morto é onipresente, como no luto.

26. O impacto dessa relativização assola até mesmo o debate interno das ciên-
cias humanas e sociais, transformando suas conclusões em algo mais próximo 
da narrativa literária do que de um saber científico. 

27. Bíblia Sagrada: Jeremias 17:5a.
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NO JAPÃO,

Fevereiro quase sempre foi o mês do Carnaval brasileiro, festa popular, atração 
turística e espaço de resistência e transgressão. Essa mesma celebração libertária 
ganhou o mundo, fincando raízes na maior megalópole do planeta, Tóquio. Devido ao 
abismo cultural entre os dois países, parece improvável que os japoneses consigam 
reproduzir um festival de samba que é considerado o mais emblemático evento 
brasileiro. Os nipônicos, contudo, conseguem correr em segundo lugar no páreo da 
maior festa brasileira realizada fora do Brasil. Trata-se do Asakusa Samba Carnival. São 
folias momescas que tentam refletir, do outro lado do mundo, a efeméride brasileira.

A 38ª e última edição do desfile das escolas de samba de Tóquio aconteceu em 
2019, devido à pandemia de Covid-19. Até então, vinha sendo realizado desde 1981, 
no distrito comercial de Asakusa, reunindo cerca de cinco mil participantes e um mi-
lhão de espectadores em cada edição dos últimos anos. Em quase quatro décadas, 
o evento só havia sido suspenso em 2011, devido ao terremoto de Fukushima, que 
causou forte tsunami, desastre nuclear e cerca de 20 mil mortes naquele país.

samba
TRANSGRESSÃO E NOÇÕES 
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Assim como no Brasil, o carnaval de Tóquio é uma festa de verão, estação que ocorre em 
épocas distintas do ano nos dois países. Com a pandemia ainda começando a se alastrar no 
Brasil, o desfile da Marquês de Sapucaí, inspiração para o evento de Asakusa, não chegou 
a ser suspenso em fevereiro de 2020, tendo sido cancelado apenas em 2021 – quando o 
número total de mortos pela Covid já tinha chegando a 255 mil no país, dos quais 34,5 mil 
em fevereiro, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Em 2022, sob questionamento 
de parte da sociedade, o carnaval carioca foi suspenso, com a proibição de os blocos saírem 
às ruas e a autorização para o desfile oficial das Escolas de Samba, no Sambódromo, nos 
últimos 10 dias do mês de abril.

No Japão, o desfile, que geralmente acontece em agosto, foi cancelado em 2020 e 2021, 
correndo o risco de não acontecer neste ano, devido à nova onda mundial de Covid provoca-
da pela variante Ômicron. Em janeiro último, o governo japonês voltou a adotar medidas de 
restrição à circulação de pessoas, apesar dos impactos econômicos decorrentes da iniciativa. 
De acordo com a imprensa japonesa, a variante Ômicron encolheu o turismo, naquele país, 
de 32 milhões de visitantes em 2019 para 4 milhões em 2021.

Como bolsista do Erasmus Mundus e pesquisadora brasileira interessada na trajetória 
diaspórica da cultura afro-brasileira, acompanhei a preparação e participei do evento japonês 
em julho e agosto de 2019. O festival de Asakusa foi estudado como espaço de ressignifi-
cação do samba em relação à migração de mão dupla, do Japão para o Brasil e vice-versa, e 
as noções de identidade e comunidade.

A pesquisa buscou contribuir para a compreensão mais ampla da cena do samba no Ja-
pão, considerando o pano de fundo fundamental das migrações e transformações da dança, 
o samba, e sua relação com os praticantes. Definitivamente, não se destinou a responder 
a todas as perguntas iniciais, mas a refletir sobre elas e construir paralelos entre diferentes 
vozes. O retrato da comunidade do samba no Japão, neste trabalho, é formado principalmente 
por japoneses, participantes e organizadores do Asakusa Samba Carnival, além de alguns 
cidadãos brasileiros e nipo-brasileiros.

Dançarinos, músicos, professores, técnicos, antropólogos, sociólogos, etnomusicólogos e 
jornalistas, entre outros, tiveram suas perspectivas agregadas. O trabalho também procurou 
entender melhor a festivalização e o poder dos eventos culturais que reivindicam as ruas e 
praças como possíveis palcos para apresentações e encontros sociais. As informações que 
são publicadas nesta edição da Revista Inteligência correspondem a uma resenha da pesquisa.

RESISTÊNCIA E QUEBRA DE PARADIGMAS
No Brasil, o Carnaval é um símbolo de resistência, ao trazer questões sociais, principal-

mente relacionadas ao racismo e diversidade de gêneros, aos desfiles das escolas e blocos 
de rua. Tendo sido criado pela comunidade negra do Rio de Janeiro, o samba não deixa de 
ser uma ferramenta política, visando contribuir para a conscientização e a transformação da 
sociedade. Será assim também no Japão, com seus códigos sociais tão diferentes dos nos-
sos? Afinal, são relevantes os contrastes em relação à forma como japoneses e brasileiros 
lidam com hierarquia, som, espaço pessoal, corpo, demonstrações públicas de afeto, entre 
outros aspectos da vida cotidiana.

a
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Existem vários formatos de eventos carnavalescos no Brasil, 
desde os grandes desfiles das escolas de samba transmitidos pela 
televisão, até os blocos de rua e as pequenas aglomerações em praças 
públicas. O uso do espaço público e as discussões relacionadas a ele 
estão presentes em todos. Na Marquês de Sapucaí, é necessário um 
ingresso para assistir às apresentações, o que torna o espetáculo ao 
vivo um grande negócio, mas acessível apenas para algumas pessoas.

Embora considerado o segundo maior carnaval do mundo, o de 
Tóquio é, obviamente, muito menor. Os desfiles são gratuitos e acon-
tecem em uma rua que pode ser frequentada por qualquer pessoa. 
No entanto, seu surgimento contribuiu para revitalizar a região de 
Asakusa, atraindo gente de todas as idades e de diferentes locais do 
país, impulsionando a economia local. 

Asakusa é um ponto turístico importante, principalmente por 
causa do templo budista Senso-ji, o mais antigo e popular do Japão, 
construído em 645 d.C. Na década de 1980, porém, o distrito estava 
relativamente isolado de outras partes de Tóquio, com uma população 
majoritariamente idosa e um início de decadência, segundo a japo-
nesa Yumiko Fujioka. Ela faz parte da diretoria de uma das maiores 
agremiações carnavalescas de Tóquio, a GRES Liberdade, que está 
envolvida com o samba desde 1985. De acordo com Fujioka, com o 
passar dos anos, o Carnaval de Asakusa ganhou grande importância 
no calendário anual de Tóquio, recuperando a visibilidade e os inves-
timentos para aquela área antes em degradação.

O Asakusa Samba Carnival é uma “performance processional” 
(Ligiéro, 2003), como muitos outros espetáculos de origem africana, 
convidando todos a participar e assistir, dançar e cantar juntos. Na 
maior concentração urbana do mundo, uma porcentagem relativamen-
te pequena da população é de estrangeiros, e “a sociedade é muito 
homogeneizada”, comentou Akemi Watanabe, uma cantora japonesa 
que conduz um projeto sobre samba e bossa nova em Tóquio. Mesmo 
considerando a migração bidirecional de japoneses e brasileiros e a 
relação entre esses dois países, como e por que o samba se tornou 
um grande movimento naquela parte do mundo, com 12 horas de 
diferença no fuso horário em relação ao Brasil?

Entrevistada, Akemi também compartilhou seu ponto de vista a 
respeito da questão de gênero, dizendo existir grande disparidade 
entre homens e mulheres na sociedade japonesa, o que se reflete 
também nas performances do samba. As discussões sobre gênero e 
sexualidade são, segundo ela, um tabu – assim como expor o corpo. 
Em geral, camisas sem mangas ou saias curtas não são bem vistas 
no dia a dia, mas durante o carnaval essas – e outras – transgressões 
acontecem, e muitas mulheres usam fantasias consideradas ousadas. 
No Brasil seriam consideradas, no mínimo, discretas.
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Além da heteronormatividade que implica mulheres 
aderirem a um certo papel de gênero em casa, no trabalho, 
nas ruas e no carnaval, a desproporção de gênero é perce-
bida nas lideranças do samba. Em linha com a tradicional 
posição masculina de poder e privilégio, nas estruturas 
carnavalescas os homens também têm mais prestígio, 
geralmente ocupando os cargos de diretores, coordena-
dores do evento, jurados do concurso, compositores das 
músicas principais e assim por diante.

Bock e Borland (2011: 17) propõem que “dentro de um 
ambiente que abraça a diferença, mulheres de diversas 
origens articulam um senso de liberdade expressiva que 
contrasta com a visão restritiva normalizadora da femi-
nilidade pelos meios de comunicação de massa”. Eles 
escrevem sobre a salsa, mas a visão sociológica não é 
diferente do samba.

Yumiko Fujioka disse ter gostado de desfrutar da liber-
dade que a dança dá, permitindo mover diferentes partes 
do corpo. Ela confessou, no entanto, que cansou dos co-
mentários maldosos e dos olhares de julgamento e decidiu 
desistir de sambar, contra a sua vontade. Mas guarda com 
carinho a foto da época em que dançava nos carnavais de 
Asakusa e o orgulho de, certa vez, ter desfilado ao lado de 
Neguinho da Beija-Flor.

De acordo com o professor de dança japonês Tsubasa 
Miyoshi, as práticas corporais no Japão e no Brasil tornam 
um desafio ensinar alguns movimentos e até mesmo 
convencer as pessoas – especialmente os homens – de 
que não há nada de errado com o rebolado. 

Outro ponto interessante é a proxêmica dos corpos, 
tanto durante a dança quanto no cotidiano. Em qualquer 
sociedade é possível reconhecer a ideia geral de espa-
ço público e a distância média convencionada entre as 
pessoas. Algo semelhante ocorre nos eventos de dança. 
Dançar juntos é ver, tocar e até cheirar outras pessoas, 
uma experiência coletiva cinestésica, multissensorial. 
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com profissionais e acadêmicos locais. Isao comenta que 
no Japão não é tão comum falar de assuntos políticos no 
cotidiano, como fazem os brasileiros. Isso se reflete nas 
letras das composições de samba e como isso é transmi-
tido aos japoneses.

Apesar dos esforços para tornar o samba japonês 
semelhante ao brasileiro, Isao diz que é difícil para seus 
compatriotas entenderem profundamente o samba, até 
porque “a aprendizagem é muito diferente”. O pesquisador 
compõe, toca e ensina percussão para alunos de todas 
as idades e com diferentes experiências musicais. Ao 
lado de um praticante de caixa na casa dos oitenta anos, 
um menino de sete anos toca um repique e rege todo o 
grupo junto com o professor. O menino pediu à mãe para 
ter aulas de percussão, e os dois tiveram contato com a 
música brasileira pela primeira vez. Agora eles vão juntos 
aos ensaios e ela toca tamborim ao lado do filho.

PROCESSO DE TRANSMISSÃO
O processo de transmissão, segundo Berliner (2010: 6), 

é uma forma de conectar pessoas e perpetuar as práticas 
culturais enquanto as modifica ao longo do tempo. Varia 
de acordo com cada pano de fundo cultural: 

Situada no coração dos processos históricos e também 
no cruzamento de várias disciplinas (sociologia, psicolo-
gia cognitiva, biologia ou mesmo estudos da memória), 
a transmissão nos convida a pensar sobre esses meca-
nismos complexos que ligam indivíduos e possibilitam 
a perpetuação da cultura. (Berliner, 2010: 16)

Portanto, é importante entender como essa distância 
entre dançarinos pode mudar dentro de um mesmo estilo 
de dança em diferentes contextos sociais, de acordo com 
o que é considerado uma distância “apropriada” de um 
corpo para o outro.

Csordas (1993: 139) diz que “não somos subjetividades 
isoladas, presas em nossos corpos, mas compartilhamos 
um meio intersubjetivo com os outros”. Isso se relaciona 
com a ideia de Tsubasa de que nossas práticas corporais 
são construídas a partir do que a sociedade em que vivemos 
espera de nós. No dia a dia do Japão, como diz Akemi Wa-
tanabe, uma mulher precisa estar especialmente atenta aos 
códigos sociais, evitando falar alto, mover-se sem pensar ou 
olhar nos olhos de outras pessoas. No contexto brasileiro, 
não olhar nos olhos de alguém com quem se fala pode ser 
considerado falta de interesse e respeito.

O carnaval e o samba são tradições que se espalham 
geograficamente ao longo do tempo no Brasil. Nas últimas 
décadas, o mesmo ocorreu no Japão. Em ambos, a recria-
ção é uma constante. Alguns entrevistados criticam a forma 
como os japoneses transmitem os movimentos uns aos 
outros, sem dar tanta importância ao contexto social em 
que eles foram inventados. O samba é uma tradição afro-
-brasileira, e suas letras, no Brasil, são profundamente enrai-
zadas em questões políticas como racismo e desigualdade 
social, por exemplo. No Japão, é apresentado como algo 
divertido, sem tanta ênfase em questões sociopolíticas.

Isao Cato, pesquisador japonês, então doutorando em 
antropologia cultural na Universidade de Tóquio e fundador 
de um bloco de carnaval japonês, o Japa Bloco, concorda 
que o samba é percebido de uma maneira diferente em 
seu país. Ele morou três anos no Brasil para estudar o 
samba e viaja ao país todos os anos, para manter contato 
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Do ponto de vista antropológico, a transmissão é algo mais complexo 
do que um processo de mão única, em que a informação simplesmente 
viaja do transmissor para o receptor, sem nenhuma mudança ou desa-
fio no caminho. Existem meios formais e informais de transmitir algo, 
como aulas regulares e estruturadas ou observação durante reuniões 
sociais ou eventos familiares. Alguns aprendem samba quando crianças, 
outros começam a praticar já adultos. Quem passa a informação pode 
ser profissional ou amador, que também ganhará com esse processo e, 
provavelmente, em algum momento, vai remodelar e reaprender a prática 
através dos olhos e corpos dos alunos.

Yumiko Fujioka comentou que atualmente existe uma variedade de 
cursos, e diversos profissionais trabalham com samba no Japão, mas na 
década de 1980, nos primeiros anos do Carnaval de Asakusa, não havia 
aulas de samba em Tóquio, e a dança era puramente para amadores. Na 
época, os sambistas eram principalmente os japoneses que podiam viajar 
ao Brasil para aprender a dançar, ou brasileiros que moravam no Japão e 
participavam do festival, ensinando seus companheiros. Ao longo dos anos 
e com a inauguração de escolas de samba no Japão, o acesso à dança 
ficou mais fácil, bem como o aprendizado da música.
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O deslocamento da dança da América do Sul para o leste da 
Ásia trouxe mudanças estéticas e também reformulou a predo-
minância de seu conteúdo: enquanto no Brasil o samba engendra 
debates políticos, principalmente sobre temas como o racismo 
e as desigualdades sociais, além naturalizar a sensualidade e o 
erotismo, no Japão serve majoritariamente a outros propósitos. 
A transgressão, porém, está presente nos dois países por ser 
um elemento constitutivo do samba e do carnaval.

O samba sempre esteve relacionado à quebra de paradigmas. 
Os estudiosos brasileiros usam o termo “mistério do samba”, 
escrito pela primeira vez pelo antropólogo Hermano Vianna, em 
1995, para falar não apenas sobre a ascensão e hegemonia de 
um gênero musical originado nas camadas sociais mais desprivi-
legiadas – como aconteceu com o jazz e o tango –, mas também 
sobre a maneira como ele se expandiu para a cena pública da 
cidade e, com isso, ganhou visibilidade. Essa expressão artística 
criada por comunidades marginalizadas do Rio de Janeiro agora 
define a paisagem cultural da cidade e vai além, deslocando-se 
para muitas outras partes do mundo.

O
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“As escolas de samba não são prisioneiras incondicio-
nais dos estratagemas da dominação político-ideológica, 
e também não são herdeiras de uma tradição africana 
fossilizada” (Fernandes, 2001: 146). Pelo contrário. Fazem 
parte de uma expressão cultural viva e, como tal, viajam no 
tempo e no espaço, podendo misturar-se com outras tradi-
ções. A comunidade do samba no Japão se orgulha do que 
aprende todos os dias em termos de sons e movimentos. 
Em uma experiência imersiva na cultura brasileira, os japo-
neses também têm a oportunidade de entrar em contato 
com novos sabores, imagens, linguagens e perspectivas.

Embora façam parte de uma tradição cultural tão dife-
rente da brasileira, esses japoneses encontram no samba 
um espaço de pertencimento. Alguns se envolvem com 
os desfiles por curiosidade, outros, através de amigos ou 
familiares, e há os que buscam uma forma de se sentir 
livres e conhecer outras pessoas com interesses similares.

O que acontece quando danças consideradas em 
casa como “étnicas” ou “nacionais” entram nas redes 
transfronteiriças? O transnacionalismo tem sido um foco 
de pesquisadores das ciências sociais e humanas desde 
o início da década de 1990. Definido em 1992 como “os 
processos pelos quais os migrantes constroem campos 
sociais que ligam seu país de origem e seu país de assen-
tamento” (Glick Schiller, Basch e Szanton-Blanc 1992: 1), o 
termo é comumente entendido hoje em um sentido mais 
amplo para se referir aos laços estreitos e permanentes 
que os migrantes constroem entre dois ou mais países — 
vínculos de natureza social, econômica, política e cultural. 
(Hutchinson, 2009: 385)

O aspecto transgressor da festa brasileira contrasta com 
a vida cotidiana, em geral tranquila e bem organizada do 
Japão. Como afirma o músico nipo-brasileiro Marcelo 
Kimura, “aqui no Japão vivemos em silêncio e confor-
mismo. Nos sentimos solitários, então procuramos 
uma comunidade. Pode ser do samba, do tango ou da 
cultura uzbeque”. Segundo ele, o samba é uma forma 
de conquistar uma liberdade desejada no dia a dia.

A CARNAVALIZAÇÃO DA ECONOMIA
No Brasil, o desfile das escolas de samba é um grande 

negócio, que gera oportunidades de trabalho e dinamiza 
toda uma cadeia de produção. Há procura por aulas de 
samba em muitas escolas de dança, e isso gera postos de 
trabalho para profissionais da dança e da música. Existem 
também gastos milionários com carros alegóricos, fantasias 
e uma indústria de publicidade que cerca todo o evento.

No Japão, movimento semelhante de profissionalização 
aconteceu com a comunidade do samba, que ganhou espa-
ço no calendário anual japonês, bem como no cotidiano das 
pessoas. Em Tóquio, há escolas de dança que oferecem 
aulas e centros culturais especializados, e não é incomum 
encontrar dançarinos de samba brasileiros no Japão, espe-
cialmente alguns meses antes do Carnaval. Eles costumam 
ir para participar do evento principal e também ministrar 
workshops e palestras. Há ainda diversos bares dedicados 
a promover a música brasileira em Tóquio, como Praça 
Onze, Boteco Copacabana, Alvorada, Barzinho Aparecida 
e Café e Bar Copo do Dia, entre outros.

Enquanto participava de um ensaio da Escola de Samba 
Liberdade, em Tóquio, um dançarino dominicano-japonês 
que marca presença no Carnaval de Asakusa quase desde 
o início do festival, confidenciou: “nos sentimos sortudos 
de ter o carnaval aqui, mas também um pouco envergo-
nhados. Carnaval de verdade é no Rio, aqui é só diversão”.

O EVENTO NIPO-BRASILEIRO
Em Tóquio, o desfile das escolas de samba acontece 

à tarde, no verão do hemisfério Norte, no final do mês de 
agosto; no Rio de Janeiro, geralmente em fevereiro, antes 
dos 40 dias da Quaresma, seguindo o calendário Católico.

No Japão, os sambas de enredo apresentados no 
Carnaval de Asakusa são sempre cantados em português, 
o que torna difícil a compreensão para a maioria das pes-
soas, público e até membros do júri, que, salvo exceção, 
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não fala português. Há, inclusive, uma discussão entre os 
membros das escolas de samba sobre se deveriam ou não 
compor e cantar em japonês, em vez de português. Alguns 
argumentam que a musicalidade da linguagem contribui 
esteticamente para a apresentação ou que cantar em 
português torna a experiência do samba mais “autêntica”. 
Outros dizem que não faz sentido cantar em português para 
um público composto majoritariamente por japoneses que 
só entendem sua língua nativa.

Como o carnaval em Tóquio é totalmente inspirado no 
do Rio de Janeiro, mantém o formato, regras e linguagem 
as mais semelhantes possível ao carnaval carioca. Já que 
se trata de uma competição, os organizadores convidam 
especialistas em dança e música, jornalistas e algumas 
celebridades – todas japonesas – para julgar as apresenta-
ções das escolas. São considerados seis critérios: Enredo, 
Evolução, Fantasias/Adereços, Samba-enredo/Bateria, 
Dança e Conjunto.

A cerimônia de premiação acontece logo após o desfile 
e o prêmio para a melhor escola de samba do ano, em 2019, 
foi de US$ 20.000, enquanto a vice-campeã ganhou US$ 
500. Há outros prêmios, como passagens aéreas e pacotes 
de viagem, oferecidos pela cervejaria Asahi, patrocinadora 
do evento de Asakusa. As bebidas alcoólicas estão no 
cerne do carnaval, em qualquer lugar do planeta onde as 
folias ocorram. Elas são liberadoras de comportamentos 
transgressivos. No Rio, entre os principais patrocinadores 
também estão as cervejarias, tanto no desfile oficial quanto 
nos eventos de rua.

As 16 escolas de samba de Asakusa desfilam em 
dois grupos, como no Rio: a Liga S1, que reúne as nove 
maiores agremiações; e a Liga S2, com as outras sete. 
Uma das mais prestigiadas escolas de samba brasileiras, 
a verde e rosa Mangueira, serviu a inspiração para a sua 
correspondente japonesa, a Escola de Samba Saúde Yoko-
hamangueira, um jogo de palavras com o nome do lugar 
onde a agremiação nasceu, Yokohama, cidade próxima a 
Tóquio, e sua irmã brasileira.

Aqui, é possível refletir sobre a ideia de “hibridismo 
cultural” de Burke (2006) para entender melhor a migração 
do samba de comunidades negras periféricas do Rio de 
Janeiro à capital da terceira maior economia do mundo. O 
samba, gênero musical brasileiro dos mais conhecidos, já 
foi criminalizado, e os músicos podiam ir para a cadeia por 
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levarem consigo um pandeiro ou um cavaquinho. A discri-
minação institucionalizada contra as expressões culturais 
afro-brasileiras, no passado, proibiu também a capoeira e 
a dança do maxixe. Hoje o samba pode, portanto, ser visto 
como “uma rara e bela vitória dos vencidos” (Fernandes, 
2001: 2).

A escola de samba, um dos maiores espetáculos festi-
vos da modernidade, é uma instituição cultural popular 
inventada e organizada por grupos sociais das favelas, 
subúrbios e bairros populares do Rio de Janeiro no final 
da década de 1920. Quando surgiram, o Carnaval ca-
rioca já era reconhecido internacionalmente como uma 
das maiores festas do gênero, que em grande parte era 
dominado por manifestações como as grandes socie-
dades e o corso, concebidos e liderados pelas classes 
superiores da capital do Brasil. (Fernandes, 2001: XVII)

O surgimento dessas sociedades de samba, na década 
de 1850, seguindo o modelo veneziano de carnaval, foi 
impulsionado pelos projetos de urbanismo realizados no 
Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos, de 1903 a 
1906. Grandes avenidas foram abertas, praças construídas 
e cortiços destruídos. A reformulação do carnaval fez parte 
de um plano de “europeizar” a então capital brasileira.

O domínio sobre as grandes festas populares, como 
o Carnaval, parece ter sido tão premente e importante 
para o controle e desenvolvimento da cidade quanto o 
era a adoção de ferrovias, planos urbanísticos, posturas 
municipais, medidas de higiene etc., o que nos leva 
a concluir que, como sempre, desde o princípio, as 
transformações urbanas não se resumem à sua mate-
rialidade, mas também às suas dimensões imateriais 
e do imaginário. (Fernandes, 2001: 15) 

A institucionalização do samba no Japão, por sua vez, 
deve-se em parte à resolução de revitalizar a região de 
Asakusa, na década de 1980, com a criação de um grande 
evento anual, como mencionado anteriormente. Esse tam-
bém é um exemplo de como a dimensão imaterial pode 
contribuir para alterar a paisagem urbana.

Nessa “comunidade imaginada” (Anderson, 1983) no 
Japão, pessoas que não tinham muito em comum em seu 
dia a dia puderam encontrar, de certa forma, um sentimento 
de pertencimento. Tanto o povo japonês quanto o brasi-
leiro se misturam e convivem, negociando certos valores 
sociais. No Japão existem códigos sociais para garantir que 
os espaços públicos sejam silenciosos – é considerado 
desrespeitoso falar ao telefone no transporte público, por 
exemplo. Então até que ponto o volume do som em um 
evento de samba invade o espaço de outras pessoas e 
desafia a importância do silêncio na sociedade japonesa?

A avenida Kaminarimon, onde acontece o Carnaval de 
Asakusa, é exatamente onde fica o mais antigo templo 
budista em Tóquio, o Senjo-ji. Ali, as diferenças entre as 
culturas japonesa e brasileira parecem tão visíveis que é 
difícil imaginar como elas poderiam se misturar em um 
festival dessas proporções. 

As diferenças também não impediram a influência do 
samba brasileiro no “Helsinki Samba Carnival”, na Finlândia; 
no “Samba Parade Paris”, “Samba Parade Marseille” e 
“Samba Parade Toulouse”, na França; no “Coburg Inter-
nacional Samba Festival”, na Alemanha; no “Notting Hill 
Carnival”, em Londres, na Inglaterra; no “Brazilian Street 
Carnival”, em Los Angeles, e no “California Brazil Camp”, 
em Cazadero, EUA; além de outros carnavais e festivais 
de verão estabelecidos em diferentes partes do mundo.

Vários fatores são usados para explicar essa expansão 
fenomenal do carnaval brasileiro e do samba no planeta 
nos últimos anos, mas, em síntese, podemos destacar 
o próprio fenômeno das redes sociais, que fez surgir, na 
Internet, uma rede mundial de sambista;1 a transmissão, 
ao vivo, do carnaval do Rio de Janeiro para mais de 100 
países e 300 milhões de domicílios pela Rede Globo Inter-
nacional; a contribuição da FECC na internacionalização dos 
carnavais europeus e, os próprios festivais internacionais de 
samba, criados ou sugeridos muitas vezes por brasileiros 
ou sambistas que migraram para outros países em busca 
de trabalho ou asilo político.2 (Miranda, 2015:107)
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CONTEXTO HISTÓRICO
O Brasil é o lar de 1,8 milhão de descendentes de 

japoneses, a maior comunidade japonesa fora do Japão. 
Ao mesmo tempo, o Japão abriga a terceira maior comu-
nidade brasileira fora do Brasil, com aproximadamente 170 
mil brasileiros.

A migração japonesa para o Brasil começou após a 
proibição, em 1904, de os Estados Unidos contratarem 
trabalhadores japoneses, que se deslocavam para lá em 
busca de novas oportunidades. Em 18 de junho de 1908, 
o navio Kasato Maru aportou em Santos, com os primeiros 
imigrantes japoneses. A maior onda migratória de cidadãos 
japoneses para o Brasil3 ocorreu, no entanto, quando um 
número significativo de japoneses decidiu ir para São Paulo, 
fugindo da Segunda Guerra Mundial. Na cidade, formaram 
a comunidade denominada Liberdade, onde ainda vive 
grande parte dos descendentes de japoneses no Brasil.

A partir de 1989, quando o Brasil passava por uma 
crise econômica devastadora, foi a vez dos brasileiros com 
ascendência japonesa migrarem para o Japão em busca 
de oportunidades de trabalho, o chamado “movimento 
dekassegui” (出稼ぎ). Em 1º de junho de 1990, o governo 
japonês aprovou uma lei para controlar essa imigração e 
permitiu que os descendentes de japoneses até a terceira 
geração, os chamados Sansei (サンセイス), pudessem obter 
visto e permissão de trabalho no Japão. 

O número de nipo-brasileiros no Japão disparou até 
2007, quando eram 315 mil. Em 2008, a crise financeira 
internacional interrompeu esse fluxo e muitos retornaram 
ao Brasil. O iene foi valorizado, mas os Estados Unidos dei-
xaram de comprar alguns produtos japoneses e isso levou 
a uma redução da oferta de empregos, com demissões de 
funcionários nipo-brasileiros. Em 2009, o governo japonês 
chegou a oferecer três mil dólares americanos para os 
interessados em voltar ao Brasil e cancelar o visto japonês.

Presentes em grande número, infelizmente, os nipo-
-brasileiros estão expostos a diferentes tipos de preconcei-
tos em ambos os países. De acordo com Sybert (2014: 7):

Se há uma frase que encarna o conflito cultural nipo-
-brasileiro, é o “japonês no samba”, uma expressão apa-
rentemente inócua para quando “alguém está tocando 
mal”; no entanto, como Shanna Lorenz explora em sua 
dissertação com o mesmo nome, no contexto do que o 
“samba” simboliza na cultura brasileira, a frase ilustra o 
alcance generalizado para o qual os nipo-brasileiros têm 
sido excluídos e impedidos de reivindicar integralmente 
a metade brasileira de sua identidade por brasileiros 
não japoneses.

p
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Podemos olhar para a questão das identidades conside-
rando a noção de um mundo “pós-étnico” (Eriksen, 2001), 
sendo o Asakusa Samba Carnival um evento relevante para 
discussões sobre interações interculturais e seus efeitos 
na sociedade japonesa. 

É importante lembrar que o samba – tanto a dança 
quanto a música – tem origem Bantu e foi criado no Rio 
de Janeiro, pelos descendentes dos povos escravizados, 
obrigados a deixar seus países no continente africano para 
trabalhar para as forças coloniais portuguesas no Brasil.

Não podemos falar por muito tempo, com exatidão, 
sobre “uma experiência, uma identidade”, sem reco-
nhecer seu outro lado – as rupturas e descontinuidades. 
(...) A identidade cultural, no segundo sentido, é tanto 
uma questão de “tornar-se” quanto de “sendo”. Isso 
pertence ao futuro tanto quanto ao passado. Não é algo 
que já existe, transcendendo lugar, tempo, história e 
cultura. Identidades culturais vêm de algum lugar, têm 
histórias. Mas, como tudo que é histórico, sofrem cons-
tante transformação. Longe de ser eternamente fixado 
em algum passado essencializado, eles estão sujeitos 
ao contínuo “jogo” da história, cultura e potência. (Hall, 
1994: 225)

Barker complementaria a noção de identidades de 
Hall – algo que, nesse contexto de migrações e interações 
socioartísticas distintas, deve ser considerado, em vez da 
rigidez de uma única ideia de identidade baseada na etnia 
japonesa ou na cultura brasileira, por exemplo. 

A posição antiessencialista que é amplamente sustenta-
da nos estudos culturais enfatiza que a identidade é um 
processo de tornar-se construído a partir de pontos de 
semelhança e diferença. Não há essência de identidade 
a ser descoberta, ao contrário, a identidade é continu-
amente produzida dentro dos vetores de semelhança 
e distinção. (Barker, 2004:94) 

Nesse sentido, vale olhar para o início da imigração 
brasileira para o Japão, especialmente a partir da década de 
1990, para trabalhar sobretudo nas fábricas. Essas pessoas 
que foram, muitas vezes, vistas com preconceito pelos 
japoneses, começaram a se unir em redes de apoio que as 
ajudavam a viver com mais conforto no ambiente estran-
geiro. Estruturados para serem espaços de sociabilidade, 
esses encontros informais aconteciam principalmente em 
restaurantes e clubes.

 Anos antes, durante a Segunda Guerra Mundial, o 
governo japonês havia proibido expressões culturais es-
trangeiras. Finalmente, entre as décadas de 1940 e 1970, 
vários ritmos latino-americanos – como o tango, a rumba, 
o jazz e a salsa – recuperaram sua presença no país asi-
ático. Ainda assim, segundo Reyes-Ruiz (2005: 235), os 
latino-americanos que migravam para o Japão precisavam 
enfrentar as sensações de solidão e segregação.
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NOTAS DE RODAPÉ

1. Site da Federação Europeia de Cidades Carnavalescas (FECC), dis-
ponível em: www.carnivalcities.com (Acesso em fevereiro de 2022).

2. Especialmente durante a ditadura militar na década de 1960 no 
Brasil.

3. Relatório do governo de São Paulo publicado em 10 de janeiro de 
2008. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=288309#:~: 
text=A%20imigra%C3%A7%C3%A3o%20japonesa%20no%20
Brasil,al%C3%A9m%20de%2012%20passageiros%20independentes 
(Acesso em fevereiro de 2022.)

O caso do samba é diferente, já que chegou ao Japão 
levado não por brasileiros, mas por japoneses. O Asakusa 
Samba Carnival foi criado por comerciantes locais com a 
intenção de revitalizar a região. Em 1979, a Associação 
Comercial de Asakusa produziu um festival de jazz, mas o 
evento não atraiu tantas pessoas quanto o esperado. No 
ano seguinte, tentaram algo novo: um evento de samba. 
Deu tão certo que, a partir de 1981, o Asakusa Samba 
Carnival passou a acontecer anualmente em Tóquio.

TEM SUSHI NO SAMBA
Dependendo do contexto social, as próprias funções da 

dança podem mudar – no Brasil, o samba não é apenas o 
desfile de carnaval televisionado e turístico. É também a 
roda de samba onde as pessoas sentem-se à vontade para 
dançar e cantar rodeadas de amigos e família.

Pessoas de todas as idades, etnias, religiões, naciona-
lidades, profissões, identidades de gênero e status social 
são bem-vindas numa roda de samba, encontro festivo 
que, exceto na pandemia, costumava acontecer no Rio 
de Janeiro, em qualquer bairro da cidade. Em volta de 
uma mesa onde músicos profissionais e amadores tocam 
instrumentos como violão, cavaquinho, pandeiro e flauta 
transversal, as pessoas se reúnem para ouvir, dançar e 
conviver. 

Muitos brasileiros participam dos desfiles, mas, pelo 
menos no Rio de Janeiro, o carnaval da Sapucaí não é, 
necessariamente, a primeira imagem que vem à cabeça 
quando pensamos em samba. As escolas de samba e 
sua majestosa atuação no Sambódromo são realmente 
importantes para a cidade e seus habitantes, econômica 
e culturalmente. Mas o carnaval se espraiou pelas ruas da 
cidade, atraindo milhões de foliões. Hoje, os blocos ocupam 
um espaço na demografia do samba muito maior do que 
o riquíssimo desfile da Sapucaí. 

tainalouven@gmail.com
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TERRORISMO
CONJUGAL

E DOMÍNIO DA 
SEXUALIDADE

FEMININA

“A ALEGRIA DE MATAR! A ALEGRIA 
DE VER MATAR REALIZADA – 

ESTES SÃO OS TRAÇOS DA RAÇA 
HUMANA EM GERAL”1 

MARK TWAIN

MARCIA NEDER
Psicanalista 
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“O QUE FALTOU?  
A MORTE, TALVEZ?” 

2021 ainda não tinha terminado quando uma notícia se espalhou pelo mundo: Margaux 
Pinot, a judoca francesa de 27 anos, postou em suas redes sociais a foto de seu rosto 
machucado. A campeã olímpica foi agredida por seu parceiro e treinador. Ele foi absolvido 
pelo Tribunal de Bobigny, que julgou não haver provas suficientes de sua culpa. 

Indignada, a medalhista em Tóquio contou que o companheiro a tinha agredido e era 
o responsável por suas feridas e pelo “sangue no chão do apartamento”. Descreveu a 
violência dos ataques sofridos: “Fui insultada, socada, minha cabeça foi batida várias vezes 
no chão. E, finalmente, estrangulada. Pensei que iria morrer. Consegui fugir para me refu-
giar com meus vizinhos, que imediatamente chamaram a polícia. Tenho vários ferimentos, 
incluindo um nariz quebrado e vou passar dez dias longe do trabalho”. A seguir criticou a 
decisão da Justiça, que soltou seu agressor a partir de uma defesa “caluniosa”: “De que 
vale a defesa caluniosa deles contra minhas feridas e o sangue espalhado no chão do meu 
apartamento? O que faltou, a morte, talvez? O judô foi o que provavelmente me salvou. 
Penso naquelas que não podem dizer o mesmo”.

FERIDAS

IMPOTÊNCIA
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Seu caso gerou imensa indignação na França e em 
muitos países, que ecoaram suas palavras: “O que faltou? 
A morte talvez?” Judocas conhecidos denunciaram em 
suas redes a decisão do tribunal e manifestaram apoio à 
mulher. Teddy Riner, também campeão olímpico, disse ser 
“uma questão de vida ou morte” e perguntou: “O que é 
preciso fazer para que as vítimas sejam ouvidas? Todos os 
dias mulheres, crianças e os mais vulneráveis enfrentam a 
violência, seja física ou moral. É intolerável”. 

Após a prisão de Alain Schmitt, a Associação Israelense 
de Judô retirou a proposta de trabalho que lhe havia feito 
para treinar a seleção feminina de Israel. Suspendeu todo 
contato com ele, que foi detido horas antes de viajar.

Mês seguinte, janeiro de 2022, a imprensa brasileira 
divulgou carta assinada por mais de mil advogados repu-
diando as declarações de dois criminalistas famosos. Um 
deles, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, discursou com 
veemência para uma plateia e sob aplausos de advogados: 
“se o crime já aconteceu, de que adianta punir?” Na carta 
os advogados discordam da tese: “a advocacia brasileira 
não glamouriza o crime, o criminoso, a injustiça, a impuni-
dade e a corrupção”. Menos mal, pensei. Nem todos os 
pares compartilham o desejo de impunidade, verdadeira 
praga em nossas vidas. 

Nesse momento em que escrevo, o jornalista Ariel 
Palácios anuncia em seu Twitter uma manifestação na 
Argentina contra a impunidade da Justiça brasileira. A atriz 
Thelma Fardín acusou o ator Juan Darthés (nascido no Brasil 
e criado na Argentina) de estupro em 2009, aos 16 anos. 
Filmavam na Nicarágua onde fez a denúncia, mas a Justiça 
do país não se interessou. Na Argentina foi acusado por 
outras atrizes, mas foi salvo pela prescrição do crime, “um 
país machista como outros da região que ainda vivem na 
Idade Média nesse âmbito”. Seus advogados desistiram 
de sua defesa e ele fez “o que era previsto”: “fugiu para 
o Brasil”. A lei brasileira impede a extradição de cidadão 
brasileiro.

A primeira audiência no Brasil ocorreu em 2021, e a 
esperança era que o caso avançasse, levando finalmente a 
condenação e detenção do acusado. Mas só recentemente 
o tribunal de SP, a pedido da defesa do ator, determinou 
que a jurisdição não era sua. “Isto é, tudo volta ao ponto 
de largada. É como se Thelma Fardín estivesse quase a 
ponto de concluir o calvário jurídico e tivesse que voltar 
praticamente ao início do tenebroso percurso.” Por isso 
hoje, 10 de fevereiro (2022) ocorrerá uma manifestação 
no Consulado do Brasil, “Contra la impunidad de la Justicia 
de Brasil”.

Essa fama nos persegue mundo afora e já se tornou 
valiosa commodity de um país que virou piada pronta no 
cinema. Luta por justiça aqui é a de Sísifo e sua sina impla-
cável, condenado a empurrar sua pedra até o cume de uma 
montanha da qual ela descia, obrigando-o a recomeçar a 
tarefa inglória por toda a eternidade. Assim somos nós, psi, 
educadores, pais e mães, mulheres e qualquer cidadão que 
cruze o portal supremo dos tribunais. As violências contra 
as mulheres vão pelas brechas desse sistema.

Na última edição desta Insight Inteligência, Bárbara Go-
mes L. Baptista analisou a imparcialidade do juiz, concluindo 
ser uma idealização sabidamente impraticável na realidade 
social, mas necessária à crença no sistema de justiça. 

Pode até ser que do ponto de vista do olhar do sistema 
para seu umbigo a crença pareça funcionar. Não sei se é 
possível dizer o mesmo se os ilustres se vissem pelos olhos 
dos excluídos do Olimpo. “Para que e a quem serve essa 
caríssima parafernália que nós sustentamos?” – pergunta 
frequente que sugere descrédito. O que só alimenta a 
violência no país: entre famílias e na sociedade, convidando 
a volta da barbárie, do costume medieval do linchamento. 
Recado dado, recado aprendido: cada um por si resolvendo 
seus conflitos se na Bananalândia a impunidade é a regra. 
É ela que oferecemos como modelo na socialização da 
criança – de novo, trabalho de Sísifo.

FERIDAS
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“A vida de uma mulher não vale nada nesse país! 
Decepcionada”, escreveu uma amiga, pesquisadora das 
políticas públicas de gênero. Terminava naquele momento 
o julgamento da tentativa de assassinato da nossa amiga 
comum, psicóloga e professora universitária como nós. Ex-
-aluna e orientanda (mestrado e doutorado) ela vive agora 
numa cadeira de rodas sem falar, andar, doutorar-se, viver 
sua vida. Mãe interrompida, não pode mais cuidar do filho 
mais velho e da caçula, do seu segundo casamento, uma 
criança negra enfrentando na escola as dores do racismo. 
Quantos dos cidadãos que se sentam em um tribunal do 
júri para julgar casos como o dela abrigam-se em exorta-
ções à impunidade invocadas e exibidas pelos exemplos 
oferecidos pela sociedade? 

Representada pela Defensoria Pública, minha amiga não 
pôde contar com os milagres das grandes bancas. Como 
de hábito, o agressor culpou a vítima alegando legítima 
defesa – e a mulher não pôde falar a história que seu corpo 
contava. Sua defesa alegou que foi para defender-se dela 
que ele a atacou com facadas no pescoço até quebrar a 
arma, além de outros ferimentos. Salva pelo filho, que a 
encontrou em meio ao sangue no chão, na sua cadeira de 
rodas ela assistiu ao julgamento que o condenou a 2 anos 
no semiaberto. De fato, a vida de uma mulher não vale 
nada nesse país.

“Usa status de ministro para subjugar, diz enteada de 
Admar Gonzaga, do TSE” (Estadão). Mais um caso a chocar 
a ralé dessa república minúscula, meia-boca, na segunda 
década do século XXI. Afinal, tratava-se de um magistra-
do de corte superior do país. Elida registrou boletim de 
ocorrência por violência doméstica, agredida pelo marido 
física e verbalmente. Fez o exame no IML e contou que ele 
“despejou enxaguante bucal no seu corpo” e empurrou-a 
pelo rosto. O marido a agrediu moralmente: “prostituta”, 
“vagabunda”, “você não serve nem pra pano de chão”, 
“escrota”, “você não vale o que eu represento”, “quer 
acabar com minha carreira?”. Sofre “pressão psicológica”, 
“agressões físicas e verbais”; ele “a subjuga valendo-se do 

seu status de ministro do TSE” e ela “dona de casa” que 
“depende do agressor para o seu sustento”. Casados há 
11 anos, ele é muito agressivo e há 7 meses ela acionou a 
Polícia Militar em uma briga, mas “não formalizou o ato”. 
Sua filha mora com eles e depôs como testemunha; sem 
ter presenciado as agressões físicas ouviu os insultos: 
“puta”, “eu quero que todos vejam a pessoa com quem 
convivo”, “quero que você saia para eu te ver na sarjeta”. 
Repete que o ministro é muito ciumento e controlador, 
proibindo a mãe de estudar, e que usa do seu status de 
ministro para subjugar a vítima, que é dona de casa. 

No mesmo dia, depois de registrar o BO e ir ao IML, 
Elida voltou à delegacia para fazer uma retratação e pedir 
o arquivamento da investigação. 

A defesa, “o advogado Antonio Carlos de Almeida 
Castro, o Kakay”, só quer o pedido de retratação, o “ar-
quivamento por falta de justa causa”. De fato, em maio de 
2021 Admar Gonzaga foi absolvido por “falta de provas” da 
acusação de violência contra a mulher pela juíza do Juizado 
de Violência contra a mulher de Brasília.

Elida e Margaux, vítimas de dupla agressão: pelo marido 
e pela “acusação caluniosa” ou “falta de provas”. IML, 
testemunhas, fotografias: nunca há provas?

“Por que as mulheres permanecem com seus agresso-
res?”, perguntam todos quando descobrem o que ocorria 
entre as quatro paredes. É o que me pergunto neste artigo. 
Por que ela sabe que denunciar é prolongar suas dores, 
vergonha e humilhação, saindo mais desmoralizada pela 
eterna “falta de provas”? Por que ela já trava uma guerra 
sem exército para sair viva do inferno que se tornou a pri-
vacidade do seu lar, esconderijo perfeito para o terrorista 
manter sua refém? As vítimas da violência dos maridos 
são de fato “Guerreiras e sobreviventes”, para falar com 
Mary del Priore.

VERGONHA

IMPOTÊNCIA
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POR QUE ELE 
AGRIDE? DE SINAL 
DE POTÊNCIA À 
EXPRESSÃO DA 
IMPOTÊNCIA

Em 1977 dois jornalistas americanos, Roger Langley e Richard C. Levy, publicaram sua reporta-
gem “Mulheres Espancadas. Fenômeno invisível”. A tarefa mais difícil durante a pesquisa foi a de se 
lembrar de que tudo o que relatam no livro “é real, documentado e confirmado”, explicam. Os fatos 
investigados “são tão assustadores, tão trágicos e ultrajantes que, à medida que conhecíamos mais o 
assunto, começamos a nos perguntar se o público chegaria a acreditar na magnitude e na gravidade 
do problema do abuso conjugal nos Estados Unidos”. “O espancamento de esposas nos Estados 
Unidos é um passatempo quase tão popular quanto o beisebol” (Mulheres em Transição, manual que 
orienta as americanas na separação citado à p. 26). 

Os jornalistas tinham razão. Passadas duas décadas do século XXI, continuamos a nos chocar 
com os relatos. A diferença é que, por profissão, nós, psi, ouvimos in natura e de fontes diversas. 
A barbárie invisível exposta no livro é a mesma que continua a se repetir aqui, embora hoje alcance 
visibilidade maior.

VERGONHA
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O sociólogo Murray Straus, citado pelos autores, soa 
bem atual. Tido como um dos maiores especialistas em 
abuso conjugal, ele disse (p. 31): “A família é preeminente 
em todos os tipos de violência, de bofetadas a torturas e as-
sassinatos. Existem algumas regras informais que tornam 
uma licença de casamento uma licença de espancamento.” 

 Com a reportagem e sua publicação, Langley e Levy 
queriam despertar o interesse, estimular a reflexão e ofe-
recer “uma central de informações” sobre um assunto 
“extremamente negligenciado”. “Mulher espancada” vale 
para a casada e solteira presas em relações violentas. O 
livro foi publicado pela Hucitec, que julgou o tema relevante 
porque, no Brasil de 1970/80, assassinatos famosos viviam 
no noticiário. O momento “pedia” o livro: “fatos brutais 
contra mulheres sobre as quais recai uma leve suspeita de 
infidelidade. Ao homem é dado o direito de trair. A mulher 
é condenada à morte por mera suspeita. Os assassinatos 
de mulheres em Minas Gerais, que certamente ficarão im-
punes, provocaram a revolta em muitas mulheres capazes 
de escolher o próprio destino”.

Fabrice Virgili, historiador francês especializado em 
relações entre homens e mulheres durante as duas guer-
ras mundiais, escreveu “Virilidades inquietas, virilidades 
violentas” no século XX, da “História da Virilidade”. Relata 
o assassinato da atriz Marie Trintignant em 2003 por seu 
companheiro, um cantor famoso, que foi notícia pela ce-
lebridade dos protagonistas e provocou posicionamentos 
contraditórios: os que davam relevância ao caráter passional 
da relação entre o cantor e a atriz e os que colocavam a sua 
morte entre as de muitas mulheres vítimas de violências 
conjugais. 

Entre outros “casos emblemáticos”, Virgili conta o de 
Sohane Benziane, 17 anos, que, em outubro de 2002, foi 
queimada viva em um porão por seu ex-namorado, que 
recusava a separação. Ao sair de lá com seu corpo envolto 
em chamas gritando de agonia, sua morte foi testemunha-
da por uma dúzia de outros colegas saindo da aula. Apesar 
do testemunho de assassinato intencional, o acusado foi 
condenado por tortura e barbárie levando à morte não in-
tencional. Até 1970-80, as violências contra a mulher foram 
julgadas privadas, cuja regulação pertencia à família. A partir 
daí começamos a mudar porque o movimento feminista 
passou a atribuir uma dimensão política às violências. 

Assunto da família patriarcal, acrescento, porque agredir 
a mulher é um direito do patriarca, do pater. Ele é o poder e, 
pois, deve vigiar e agredir a mulher e tudo que lhe aprouver 
para manter a ordem patriarcal centrada na hierarquia e 

no poder do homem. “Castigar” a mulher é um dos seus 
direitos entraria pelo século XX como atestado e garantia 
de sua virilidade do homem.

Já demonstrei em “Déspotas mirins, o poder nas novas 
famílias” que ao longo do século XX essa família patriar-
cal sofrerá abalos sucessivos. Mesmo assim prevaleceu 
de fato – e até já avançada a segunda metade do século 
passado – essa hierarquia natural que fazia da mulher in-
ferior ao homem. A recusa da hierarquia e contestação da 
autoridade que tomou conta da sociedade pós-guerra, e a 
invenção da pílula anticoncepcional com sua possibilidade 
de exercer a liberdade sexual sem temer a gravidez, reorga-
nizaram as relações conjugais, igualando os dois membros 
do casal. Os tremores sofridos pelo patriarca culminariam, 
no final do século, no que chamei de “pedocracia”, palavra 
que não existe (pelos menos à época que escrevi). E, por-
tanto, não foi “a mulher, mas a criança quem saiu vitoriosa” 
nessa antiga guerra familiar.

As lutas das mulheres explodiram com intensidade 
na segunda metade do século, abrindo espaço para um 
caminho de luta pela igualdade, respeito, valorização. 
Mas a concepção moderna da maternidade que, enfim, 
ganhara o Ocidente, acorrentou a mulher aos filhos.  
Por isso, no livro seguinte, eu os chamei de “Os Filhos da 
Mãe”. Depois da luta ferrenha travada pelos séculos XVII 
e XVIII, cuja face mais famosa é a de Rousseau, o filho foi 
finalmente anexado à mãe, e a maternidade amaldiçoada 
passou a ser santificada. 

A “pedocracia” fez do filho o tirano (no sentido que dou 
a esse termo, original grego da tragédia de Sófocles, “Édipo 
Tirano”, transformado em “Édipo Rei”) da família, regulada 
pelas necessidades e pelos desejos do pequeno deus. Ora, 
o humano ao nascer depende de um adulto – não depende 
de uma família. Entre nós, esse adulto tem um gênero que 
é o feminino –, a mãe, como exigiu Rousseau com outros. 
É ela que tem o dever de cuidar do filho, antes entregue ao 
encargo da ama de leite e ama seca e, depois dos 4 anos, 
à governanta e ao preceptor ou ao trabalho. A casa antes 
e depois da era industrial não era a mesma da produção 
artesanal e do comércio, e da incipiente vida urbana.

IMPOTÊNCIA
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Essa criança moderna começa a surgir, de fato, no século XIX. Apesar 

da forte resistência imposta por homens e mulheres a essa campanha da 
maternidade santificada, detonada por filósofos, moralistas, Igreja, médicos, 
direito – que transformaria a imagem da criança amaldiçoada da Antiguidade 
até o século XVII, fardo insuportável merecedora de infanticídio e indiferença, 
na criança moderna. A modernidade recalca o fruto do ventre amaldiçoado e, 
em seu lugar institui o pequeno deus a quem a mãe, e só a mãe, deve idola-
trar e cultuar. Um entre os tantos instrumentos da campanha é a iconografia 
sacra, que multiplicara as madonas ou virgens com o menino em adoração 
ao seu pequeno deus, levando o Ocidente a nossa “infantolatria” e, por essa 
via, à “maternolatria”.

Os movimentos de emancipação feminina explodem num contexto em 
que essa campanha já havia chegado à América, em Chicago, onde, nos anos 
1950, mães católicas militantes fundaram La Leche League (LLL) prolongando 
as campanhas pela amamentação materna do século anterior. O século XIX é 
chamado de “o século da mãe”.

Através da criança, a mulher, em vias de escapar, permanece a presa da 
família. O álibi agora para coibir, restringir, cercear sua liberdade é sua “supe-
rioridade” – desde que seja mãe. Não por acaso a maternidade é um problema 
para o feminismo, a “quadratura do círculo”, diz a historiadora feminista Yvonne 
Knibiehler. “O feminismo precisa, antes de mais nada, repensar a maternidade. 
Todo o resto lhe será dado como acréscimo.” 

Não cabe retomar o que já escrevi nos livros citados. Para ser breve: a mi-
soginia ancestral da cultura encontrou abrigo na mistificação da maternidade: 
a “maternolatria”, mitologia que repete o culto do nascimento do Menino que 
a santa mãezinha deve idolatrar. Seu pequeno tirano determina, segundo nos 
dizem, quantas horas podemos dormir, se e quando vamos nos alimentar, se 
e quando podemos trabalhar e ser remuneradas e se podemos nos livrar do 
casamento: qualquer decisão da mãe agora passa pelo filho. Nossas institui-
ções, conhecimentos científicos, pediatria, direito, todos, convergem para o 
ideal “familista” submisso à “pedocracia” e à “maternolatria”. 

Na primeira década do século XX, a psicanálise demonstrou a origem sexual 
da violência do homem contra a mulher, Virgili diz: o homem agride porque não 
consegue realizar o ato sexual. “Do castigo, sinal da potência, passava-se à 
violenta manifestação da impotência” (Virgili, p. 97). A violência foi privatizada 
para esconder a agressão porque agora a agressão do homem contra a mulher 
revelava sua impotência sexual – o que garantia (garante?) a sua masculinidade. 
“O dele é maior do que o meu?”, berram os agressores em seus ataques de 
fúria e agressão quando seu objeto se movimenta.

Mas sexualidade em psicanálise não se confunde com união genital: sexual 
é o que dá prazer, inclusive prazer de dominar e destruir o outro como nos lem-
bra o Marquês. Eis porque agredir e matar são atos de prazer e, pois, sexuais: 
o prazer de destruir o seu objeto. Pulsões eróticas e destrutivas se combinam 
em homens e mulheres e são o combustível de nossa vida psíquica: nossos 
atos, pensamentos, movimentos. E implicam as pulsões parciais (olhar, comer/
beijar, dominar). E seus destinos: repressão, sublimação, perversão, projeção, 
angústia de castração e outros mecanismos inconscientes. Não fosse isso, 
como tratar a criança como “perverso polimorfo”? 

ATRAVÉS DA 
CRIANÇA, 

A MULHER, 
EM VIAS DE 

ESCAPAR, 
PERMANECE 
A PRESA DA 

FAMÍLIA
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Nos primeiros séculos do cristianismo, os patriarcas da Igreja organizaram 
filosoficamente a doutrina cristã na Patrística, que retomou no seu próprio 
diapasão a misoginia da divisão afirmada pela filosofia grega entre a matéria/
sensível e o espírito/imaterial. Um diapasão que era o ódio extremo à mulher, 
concebida como o pecado em forma de gente, e o seu fruto, fruto da maldição. 
São Paulo explicou bem que a sexualidade insaciável é a causa da inferiorida-
de natural das filhas de Eva, e, por dois mil anos, suas palavras continuarão 
ecoando: “não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher, que, seduzida, 
caiu na transgressão”. Tertuliano, um dos primeiros pais da Igreja não deixa 
a mulher esquecer que ela cedeu à sedução do tentador e por isso deve per-
manecer sob tutela: “E ignoras que Eva és tu? Está viva ainda, neste mundo, 
a sentença de Deus contra o teu sexo. Vive, como se impõe, como acusada. 
És a porta do diabo.”

Por derivações e associações, a divisão grega resultará na figura da mu-
lher como encarnação da sexualidade. Por sua sexualidade voraz e maléfica, 
a mulher é uma perigosa esfomeada de amor e carne humana. Tal via só 
poderia nos levar ao pavor do feminino que atravessou os séculos – de Santo 
Agostinho até o “Malleus Maleficarum” (O Martelo das Bruxas), a mulher é 
a sexualidade insaciável, vampiresca, e o homem é a agressividade e a razão, 
derivada da sublimação da agressividade. Da mesma maneira que o homem se 
identifica com a agressividade e a violência, a mulher é associada à sexualidade 
e à fecundidade/procriação.

Por isso a agressividade e a violência não fariam parte da feminilidade. A 
feminista americana Andrea Dworkin escreve em “Woman Haiting” (Ódio de 
Mulher) citada pelos jornalistas (p. 146): “Quando nós mulheres encontramos 
coragem de nos defender, de erguer um bastão contra o abuso e a brutalidade, 
estamos violando todas as noções de feminilidade que nos foram ensinadas.” 

O humano é humanizado por sua identificação com modelos oferecidos 
pelos adultos que a acolhem. Eles encarnam a sociedade e seus valores, 
normas, ideais (o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode). 
Artes, novelas, cinema, literatura, mitos, rituais – encenam relações humanas 
e carregam fantasias socialmente valorizadas ou não, ideais com os quais nos 
identificamos e que transgredimos ou não. 

É a educação que nos leva a conter nossos impulsos tirânicos, destrutivos, 
agressivos, eróticos oferecendo caminhos para sua sublimação e/ou repressão. 
Sem ela nós nos tornamos parteiros de déspotas mirins e déspotas marmanjos. 
Somos introduzidos na cultura à custa de introjetar esse policial que passa a 
nos vigiar sob a forma de superego ou consciência moral. O “liberou geral” 
desses impulsos (destrutivos e eróticos) provoca angústia e atiça o superego, 
que nos castiga com culpa e vergonha. “Édipo” (o de Sófocles) realizou sem 
saber seus desejos e terminou por furar seus olhos com o broche da mãe. 
Com que olhos poderia encarar os tebanos, depois de cometer seus crimes, 
e suportar o olhar de pai e mãe em sua descida ao Hades, sendo ele “um 
homem vil nascido de dois vis”?
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TERRORISMO 
CONJUGAL. TIREM AS 
CRIANÇAS DA SALA 

CULPA
No capítulo 2 (p. 39-54) Langley e Levy contam a história de Anne, que resumo: “A cabeça de 

Anne Jessup foi jogada para trás pela força do golpe. Primeiro ela fitou o marido, sem acreditar no 
que via, chocada. Depois, numa rápida sucessão, começou a chorar, gritar e, afinal, arremeteu-se 
furiosamente contra seu marido Nelson.” 

Casaram-se numa cerimônia que parecia inspirada num filme e, por seis meses, viveram um 
“casamento idílico”. Trabalhavam, faziam planos para ter uma família e mudaram-se para Nova 
York. Começaram as dificuldades para achar um emprego que gostassem e Anne acha que esse 
foi o motivo daquela agressão inicial. No fim “Nelson sentiu-se arrasado pelo próprio sentimento de 
culpa”, passou a noite toda se desculpando e fazendo promessas de nunca mais, sem conseguir 
“acreditar no que tinha feito”. Anne sentia-se “suja, envergonhada e insignificante”.

Viveram os meses seguintes como se aquilo nunca tivesse acontecido. Anne acreditou nas 
promessas. Mas os espancamentos voltaram e tornaram-se “mais violentos” e frequentes. O nas-
cimento dos filhos (um casal) fez Anne dedicar-se à família e “gradualmente me afastei da espécie 
humana. Eu me sentia envergonhada, tão culpada que nunca queria ver ninguém.” Nelson ficava 
meses sem agredi-la e repentinamente os espancamentos voltavam. “Às vezes um de meus filhos 
conseguia fazer que ele parasse”. Numa das cenas desse filme de terror, um “murro no rosto” deixa 
Anne desacordada. Ela acorda e descobre que sua cabeça está dentro do forno com Nelson tentando 
ligar o gás. Luta por sua vida, consegue fugir pela primeira vez em busca de ajuda. Dirigiu a noite 
toda e percebeu que chegara à casa da irmã que, com o marido, tratou-a com frieza e indiferença. 
Levaram-na ao hospital, e, ao buscá-la em sua alta, a irmã avisou-a que Bob fora trazer Nelson, que 
contou “a verdadeira história”. “Como homem decente que era, estava pronto para perdoar-me e 
me levar de volta para casa.”
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Nos outros meses o casal não se falou. Os filhos cresceram, tornaram-
-se adolescentes, o marido seguiu alternando os ciclos. Depois de imensa 
luta interna, Anne conseguiu pedir ajuda ao padre, que a ouviu, amigável. 
Ao final perguntou-lhe o que ela “estava fazendo para causar todo aquele 
problema”. 

Mais pancadarias, e, em meio a uma delas, Anne chamou o 911. No-
vamente Nelson mudou o personagem tornando-se “a própria imagem 
do civismo”. Os policiais nada podiam fazer porque ela não tinha uma 
“testemunha da alegada agressão” concluindo: se ele paga as contas, “o 
que ele faz em sua própria casa é problema dele.” Mal eles saíram, Nelson 
redobrou sua violência. Anne acordou decidida a se divorciar. Não conse-
guia ler direito a lista telefônica onde buscava uma advogada porque seus 
olhos estavam inchados demais pelas agressões. Escolheu um número, foi 
atendida pela secretária deixando um recado pedindo urgência. Desistiu de 
tanto esperar o retorno no qual já não acreditava. E pela primeira vez pensou 
seriamente em suicídio. Analisou cada método, escolheu, sentou-se no as-
sento da privada com todos os remédios na mão. O telefone tocou, era ela. 
A advogada a ouviu, mandou um táxi e tomou todas as providências para 
um divórcio imediato que sequer precisou ir ao tribunal. Mesmo proibido 
de entrar em casa, Nelson a invadiu, fechou a porta, ameaçou-a, amassou 
a proibição judicial, abriu sua boca pelo maxilar onde jogou a bola de papel. 
Seguiu ameaçando-a. A cada noite Anne vive um pesadelo, sabendo “que 
essa pode muito bem ser a última noite em sua vida”.

Quantas de nós nos deitamos com medo de não ver o dia? “Se eu 
dormir ele vai me sufocar com o travesseiro.” Pesadelo diário vivido por 
anos, piorado se ele percebe que ela não o quer e sem que ela verbalize, 
que só sente por ele desprezo e pavor.

A alternância é característica da violência conjugal. Ela não chega dizendo 
seu nome, não se instala com uma placa, um roteiro, um mapa entregue 
à mulher com a certidão de casamento. É insidiosa, enganadora, ardilosa. 
Funciona por emboscadas, como no terrorismo, instalando-se primeiro como 
violência psicológica, que não deixa marcas nem pode ser reconhecida como 
tal. Em público o agressor vive um personagem. A intimidade o protege e 
desarma a mulher, que não o reconhece como o parceiro.

Olga satisfazia todas as vontades do marido sem ele precisar encostar 
nela. Ele dava o dinheiro atirando-o ao chão, obrigando-a a ficar de quatro 
para pegá-lo em silêncio. Ela reclamava, ele mentia: “não joguei, caiu sem 
querer, você está vendo coisas, não sei do que você tá falando, tá maluca? 
Você quer é arrumar uma briga”. Ela já não sabe se viu o que viu, se viveu 
o que viveu e culpa-se por ter reclamado. O terrorista atingiu seu objetivo: 
inverteu a culpa, sua expertise essencial para o ciclo funcionar. 

QUANTAS 
DE NÓS NOS 

DEITAMOS 
COM MEDO 

DE NÃO VER 
O DIA? 

IMPOTÊNCIA
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Já que ela é a culpada pela violência dele, se esforça 
para se desculpar, reparar seu erro. Quanto mais faz, mais 
ele exige: já imobilizada, caminha sem saber para a jaula 
do terrorista, o lar doce lar idealizado, a casa da qual seria 
a rainha. Publicamente homenageada, no esconderijo da 
privacidade aviltada e humilhada. Outros veem brincadeira 
onde a mulher sabe que é abuso e violência. Com limites 
tão fluidos e significações tão íntimas, num contexto se-
creto de ridicularizações e acusações, a mulher está presa 
na armadilha: só ela vê a agressão. “Você é deprimida, 
louca, vou te internar”; “Você não sabe cuidar dos filhos, 
vou tirar a guarda deles”. Se ela o denunciar, avisa, dirá que 
é louca, que mente e quem vai acreditar nela, sendo ele, 
um político, advogado, médico, psiquiatra – um homem? 

Marie-France Hirigoyen, psiquiatra, psicanalista, trata 
do efeito devastador da violência psicológica: “O gesto 
violento que se antecipa, mas não vem, tem um efeito tão 
destrutivo (ou até mais!) que o golpe realmente dado, que 
não chega necessariamente no momento que se espera” 
(“A violência no casal – Da coação psicológica à agressão 
física” [p. 47]). A fase das desculpas já é uma manipulação 
“perversa” para imobilizar a mulher. Com medo, ela quer 
acabar tudo. Mas o “arrependimento” dele, as promessas, 
alimentam suas esperanças. O ciclo da violência pode 
recomeçar. 

E recomeça, mesmo sem qualquer esperança, e que 
nada mais sinta por esse homem que repugnância, res-
sentimento, desprezo, medo. Esse não é o homem com 
quem se casou, enganada por sua idealização. Que atração 
provocaria nela um homem covarde, hostil, inseguro, sem 
amor-próprio, que a afastou irreversivelmente? Mas como 
sair viva daquele antro? Essas violências são uma das 
principais causas de mortalidade feminina.

Paralisada pelo medo, ela fica, e a violência continua. 
E aumenta: por todos os poros ela transmite medo, indife-
rença, desprezo. Ele dobra a aposta. Conseguiu que ela o 
temesse, “baixasse a crista”. Sofia, finalmente conseguiu 
tirar o marido de casa para seguir com a separação. Mas ele 

voltou com permissão judicial para pegar o resto de suas 
coisas. A ordem era não ficar sozinho. No quarto do casal 
ela sentou-se na cama e ele, de costas, tirava roupas de 
suas gavetas. De repente, começou a tirar dali escondidos 
em meio às roupas, facões. Um, mais um, e mais um... A 
cada um tirado ele se voltava para trás, olhava para ela e ria 
com deboche. Sofia teve a certeza de que não passara todo 
aquele tempo fantasiando: de fato ele se preparava para 
matá-la enquanto dormia, fosse sufocando-a com o traves-
seiro no meio da noite, fosse com um desses facões que 
ela jamais imaginaria. Afinal, a empregada lavava, passava 
e guardava a roupa dele. Impossível que não soubesse. 
Impossível que não fosse cúmplice. A mesma que estaria 
lá, no banco das testemunhas para depor a favor dele.

A violência física surge pela resistência da mulher à 
violência psicológica, quando o homem capta que sua 
presa está escapando, quando ele não consegue controlar 
uma mulher muito independente. “Só quando comecei a 
resistir às vontades dele é que surgiu a violência física. Aí eu 
entendi o que vinha vivendo todos aqueles anos.” Quando 
a violência falou seu nome, Olga percebeu que estava do-
minada. Isso é o “trauma”: vivemos algo, mas só depois, 
no a posteriori, nós lhe damos o sentido traumático. Se e 
quando ela consegue denunciá-lo, ele aumenta a violência, 
multiplica as retaliações e ameaças. O terrorista conjugal 
não sente culpa, vergonha e empatia. Não tem pressa 
nem medo, e pode gozar com sua crueldade protegido na 
privacidade do seu lar-esconderijo e na imunidade do seu 
gênero, que lhe garante supremacia. “Pô, cara, eu sou 
homem”, “desculpou-se” o deputado de São Paulo no 
áudio da Ucrânia em guerra há uns dias.
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POR QUE ELA FICA?

“Por que é tão difícil ir embora?” “Diante de tanta violência – hematomas, membros quebrados –, 
por que ela ficou todos esses anos com esse marido?”, perguntam até profissionais recebendo uma 
vítima. A resposta das mulheres: “Não é fácil sair”.

Dependência econômica, dizem uns; outros, dependência emocional. Sem esquecer a clássica, 
incendiária: mulher fica porque gosta de apanhar. Ironia ou não de Nelson Rodrigues, que com ela 
denuncia a culpa ancestral que a cultura nos atribui, a frase é um exemplo da inversão da culpa. Não, 
mulher não gosta de apanhar, mas o homem que agride sente prazer em abusar, humilhar, explorar, 
estuprar. O agressor submete o outro a seu domínio, bate e mata porque isso lhe dá prazer (pulsões).

O embate com as feministas faz parte da história da psicanálise. O “masoquismo feminino”, con-
ceito complexo, e até hoje objeto de debates entre psicanalistas. Os jornalistas americanos o retomam 
via Karen Horney em seu “Psicologia Feminina”, para quem masoquismo feminino significaria que as 
mulheres buscam prazer no sofrimento. Respondem com o dr. Gelles (p. 147), sociólogo da Univer-
sidade de Rhode Island e autor de uma pesquisa sobre o espancamento de mulheres, uma das mais 
importantes. Para ele uma das maiores realizações dos Movimentos Feministas da década dos anos 
de 1970 foi sensibilizar as mulheres e a sociedade para os dois maiores crimes de que as mulheres 
são vítimas: agressão sexual e agressão física por seus maridos. As esposas espancadas e as vítimas 
de estupro são frequentemente acusadas de “terem pedido isso”, merecido ou “gostado” desse tipo 
de tratamento ou “de ser vítimas”. Certamente não merecem – não merecemos, não pedimos isso, 
não gostamos de ser vítimas nem temos prazer em sofrer. 

Gilberto Gnoato se pergunta por que, em “Violência contra a mulher: por que elas permanecem em 
situação de risco com o parceiro violento?” Um dos méritos de sua tese é reconhecer que o problema 
não pode ser reduzido ao econômico; daí voltar-se para as mulheres independentes financeiramente, 
que permanecem em situação de risco porque estão “encarceradas pelo amor-romântico”. “Amor-
-romântico” que sobrevive à violência conjugal? Esse amor vive de idealização e obstáculos que, 
ultrapassados, é só The End.

IMPOTÊNCIA
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REFÉMAs análises da violência incluem a mulher só para apon-
tar seus efeitos sobre filhos. É a “pedocracia”. Mulher livre 
e igual? Ora, e o “Pô, cara, eu sou homem” que ouvimos 
diariamente no pagamento inferior do nosso trabalho, na 
ameaça psicológica e física às nossas vidas dentro ou fora 
de casa e nas tantas formas disfarçadas de nos desvalorizar 
e de nos mostrar que não valemos literalmente a mesma 
moeda?

Criamos a Lei Maria da Penha, mas nos apressamos a 
neutralizá-la com a lei da “alienação parental” que aumenta 
a vulnerabilidade da mulher, acorrentando-a ainda mais 
à posição de refém do marido agressor. Independente 
afetiva, psicológica e financeiramente, mas paralisada 
pelas ameaças repetidas de perder a guarda dos filhos, 
de vê-los feridos ou mesmo assassinados (ver o noticiário) 
pela acusação forjada de jogar os filhos contra o pai que 
ela e os filhos sabem ser um perigoso agressor, e pelo 
familismo típico da sociedade brasileira. Trabalho de Sísifo. 
E desesperador. Não por acaso Maria da Penha disse: “a 
lei da alienação parental é uma facada nas mulheres”.2 

Presa na emboscada, terá que lutar secretamente 
por sua liberdade e proteger os filhos das retaliações que 
inevitavelmente virão. Uma mulher que tem filhos com o 
agressor tem também um elo indissolúvel. Incapazes de 
se defender, é ela que cuida da integridade física, moral 
e psicológica deles; da educação e da formação do seu 
caráter dos filhos. E não é casual que as mulheres sob o 
risco da violência física do marido são as que estão entre 
os 30 e os 59 anos. (Mapa da Violência, 2015 citado por 
G. Gnoato). 

Os filhos são a arma mais eficaz e poderosa do terro-
rista doméstico para controlar, isolar, submeter, paralisar, 
encarcerar sua refém. Ele os usa para enviar à mulher 
suas ameaças em uma linguagem que só ela decifra. Ela 
entende, ela sabe que através deles ele a controla e os 
trata conforme a submissão dela. Atrasar para levá-los 
à escola obrigando-os à vergonha de uma bronca: quem 
veria violência aí? Ela. Que assume para proteger os filhos, 
prejudicando sua capacidade de trabalho.

Enquanto ela amamenta um e cuida de outro(s), ele sai 
“para trabalhar” cedo, voltando à noite. Recusa-se a dividir 
os cuidados e a pagar uma pessoa qualificada: uma forma 
disfarçada de impedir seu retorno ao trabalho. Como ela 
pode recuperar sua liberdade e, ao mesmo tempo, conti-
nuar sendo mãe? 

Ela precisa pensar na possibilidade de um(a) novo(a) 
parceiro(a) e suas consequências sobre os filhos, como 
falam por si casos como os de Isabella Nardoni, Bernardo 
Boldrini (assassinado com 11 anos de idade e já tendo im-
plorado ao juiz que o tirasse de perto do pai e da madrasta); 
e do caso Henry em curso no Rio de Janeiro. 

Maria Eduarda Marques de Carvalho, economista, 
é um caso exemplar. Foi casada por 25 anos com um 
político influente de Pernambuco. Registrou 10 boletins 
de ocorrência contra o marido que a obrigou a desistir. 
Em dezembro de 2021 deu entrevista à TV Globo com a 
esperança de salvar a sua vida: “Achei que estava muito 
perto da morte e resolvi falar”. Durante os 25 anos em que 
esteve casada “ele batia, dava murro, dava chute. A vida 
inteira. Ele sempre me bateu”. A repórter pergunta o que 
mais a chocou ou foi pior: “o estupro, a violência sexual”. 

Quando se casou com ele, ela já tinha dois filhos do 
primeiro casamento. A cada tentativa de se separar, ele os 
usava como arma para fazê-la voltar: “Ele ia mais cedo no 
colégio dos meus filhos, sequestrava meus filhos, levava 
para passear, ligava para mim dizendo que só devolvia 
quando eu ficasse com ele”. O marido sempre ameaçou 
matá-la. Nos últimos tempos, as ameaças aumentaram: ele 
a “acordava de madrugada dizendo que eu saísse de casa 
naquela hora porque ele tinha acabado de sonhar que me 
matava. Outro dia, ele dizia que ia acontecer um acidente, 
ia aparecer um acidente e ninguém ia desconfiar que era 
ele que tinha mandado fazer alguma coisa”. Lutando por 
sua vida, Eduarda o denunciou à TV, e a única coisa que 
quer agora “é viver”. Esse é o momento em que ocorre a 
maioria dos assassinatos de mulheres. Mesmo depois de 
separados, a violência continua sem data para terminar, 
como qualquer caso o ilustra. 
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Vitória está sentada na sala de audiência de um fórum 
qualquer na Bananalândia. Corre o ano da graça de 2007. 
Ela entrou com uma ação de indenização contra o ex-marido 
porque, passado já um ano desde que ela se separou, não 
conseguiu deter a violência: ele continuou a persegui-la 
nas ruas e no trabalho, aterrorizando-a, constrangendo-a, 
intimidando-a. É um Chaplin brincando com “seu” globo 
naquela cena magnífica de “O Grande Ditador”: “Impera-
dor do mundo. Meu mundo”. Não havia polícia, lei, medo, 
culpa ou vergonha que o parasse; já condenado algumas 
vezes pela Lei Maria da Penha, nada o detinha. Na ação, as 
provas da violência: insultos e ameaças de morte, intimida-
ções, condenações da lei, e-mails trocados e mais de uma 
dúzia de testemunhas, entre amigos, colegas, familiares, 
algumas vindas de outros estados para testemunhar.

Na véspera da audiência, uma das testemunhas comu-
nicou a Vitória que não iria mais: o problema era dela, que 
tinha escolhido aquela situação. O filho soube, chamou a 
mãe para comunicá-la, mas antes avisou: qualquer coisa 
que ela dissesse, a decisão dele já estava tomada e ele 
testemunharia. Mesmo tentando dissuadi-lo, era a decisão 
de um homem, maior de idade, formado, profissional com 
emprego. 

Sempre tentara resguardar os filhos mantendo dis-
cussões do casal no quarto. Mas o marido saía aos berros 
pela casa. Como observaram os jornalistas americanos, a 
imposição pela violência de um poder tirânico masculino 
e paterno na casa rebaixa todos os membros da família à 
sua fraqueza física e à sua fragilidade psíquica. Entretanto, a 
criança pequena um dia vira adulto. O terror, a humilhação, 
a dor de assistir em silêncio e sem poder falar com ninguém 
sobre o que vê transformam-se em entendimento e atos. 

O filho foi o primeiro a ser chamado, o pai o proibiu 
alegando seus “direitos de pai” – seu poder sobre o filho, 
repetindo a humilhação e a violência psicológica reconhe-
cíveis. O juiz concedeu porque, afinal era preciso preservar 
a família. Terá sido também para isso que proibiu o depoi-
mento das testemunhas de Vitória? Já que o doutor só 
tinha quatro, que a doutora escolhesse só quatro entre as 
que estavam esperando do lado de fora.

Entre os e-mails trocados pelo casal, uma sequência 
referia-se à manhã em que o filho assistiu da porta aberta 
do quarto deles o pai dando um tapa na mãe enquanto ela 
ainda dormia. Ao vê-lo o pai mentiu: “foi ela que come-
çou”. No e-mail o pai, cobrado pela mãe, se desculpa. Ela 
responde falando da violência que ele sabidamente fez ao 
filho, levando-o a duvidar de si, do que vira, a pensar que 
estava louco, vendo coisas – armadilha do terrorista. Como 
escreveu Virgili (p. 93): “Há um consenso sobre o quadro 
privado e secreto no qual se exerce a violência conjugal. Há 
quem a considere sua principal especificidade: é no privado 
e na intimidade das relações que a violência conjugal se 
exerce. Ela é invisível (...). Os primeiros testemunhos são 
os filhos.” 

Em “Sobre mães e madrastas” publicado em O Globo, 
Roberto Da Matta escreve sobre “a tragédia” de Isabela 
Nardoni e o familismo, característica das mais típicas 
do país: “a força da tradição familística brasileira” é tão 
entranhada em nós que levou o então presidente Lula a 
apresentar aquela que era sua ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, como a “mãe, tia e avó” do PAC, restando à 
oposição ser a madrasta do Brasil. 

Alguma dúvida de que, pelo andar da carruagem impe-
rial estamos prestes a inscrever a “Família” na bandeira 
nacional? Seguimos firmes honrando nossa tradição e, 
como sacerdotes do atraso, vamos em frente – ou para 
trás? – espalhando nossa mística da família sagrada. E, 
com ela, a da santa mãezinha.

IMPOTÊNCIA
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CARMEN, UMA 
OBRA DO DIABO 

“Se fosse possível imaginar Sua Majestade Satânica escrevendo uma ópera, “Carmen” seria 
o tipo de obra que se esperaria”, disse o Music Trade Review, de Londres, sobre a cigana que 
estreou na ópera em Paris em meio a grande escândalo. Cigana e bruxa, de que outro lugar teria 
saído essa criatura que não do ventre de Satã? Diz o ditado cigano:

Onde quer que haja ciganos
Haverá bruxas, sem engano

Maria Gonçalves Cajada, de alcunha “Arde-lhe o Rabo”, era uma bruxa muito conhecida na 
Terra de Santa Cruz. Degredada de Aveiro, Portugal, primeiro para Pernambuco depois para a 
Bahia, “Arde-lhe o rabo” era acusada de cometer crimes de feitiçaria. A bruxa tinha poderes de 
curar, fazer feitiços e encantos para “amarrar” a pessoa amada ou matar. Conforme registra o 
Santo Ofício quando a Inquisição esteve na Bahia, entre 1591 e 1594, Maria Cajada se entregava 
ao Demônio num ritual:

FILHOS
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À meia-noite no meu quintal, com a cabeça no ar, com 
a porta aberta para o mar, eu enterro e desenterro umas 
botijas e estou nua da cintura para cima e com os cabelos 
soltos e falo com os diabos e os chamo, e estou com eles 
em muito perigo. 

Você pode estar se perguntando o que Carmen e a bru-
xa têm a ver com o terrorismo doméstico? Tudo. “Não foi 
Adão que se deixou seduzir, mas a mulher, que, seduzida, 
caiu na transgressão.” “És a porta do diabo.” 

“Pô, cara, eu sou um homem”, explica um homem o 
ato privado que veio a público. A frase desperta reações 
não causadas pelas apalpadas dadas pelo deputado diante 
da mesa da Presidência da casa legislativa – que faz nossas 
leis, essas que regem a prática discriminatória disfarçada da 
sociedade. Em países muçulmanos, como o Islã, de onde 
fugiu Ayaan Hirsi Ali, a “remoção dos genitais femininos” 
tem o objetivo de controlar a sexualidade das meninas e 
mulheres. Como o hijab, o véu que esconde o corpo da 
mulher, único que pode proteger o homem do poder de en-
cantamento que esse corpo exerce e impedi-la de “excitar 
os homens e de levar a sociedade” ao caos. A professora 
ensinava que “por sermos mulheres, éramos imensamente 
poderosas”. Alá nos criou de tal maneira que “o cabelo, as 
unhas, os calcanhares, o pescoço e os tornozelos – cada 
pequenina curva do nosso corpo era excitante”. O que 
mostra que o Islã representa os homens como “feras ter-
ríveis, irresponsáveis e imprevisíveis, que perdem todo o 
autocontrole ao verem uma mulher”. Quando essas feras 
“veem uma mulher descoberta, saltam imediatamente 
sobre ela”. Daí concluir: “um homem muçulmano não tem 

por que aprender a se controlar. Não precisa e não é ensi-
nado a fazê-lo. A moral sexual destina-se exclusivamente 
às mulheres, sempre culpadas por qualquer desvio”. 

Por aqui não removemos os genitais femininos. Talvez 
a pílula e os feminismos nos ensinaram outros meios de 
impedir a mulher de gozar da (e com) sua sexualidade 
como faz a bruxa, figura que encarna o poder da mulher 
sobre sua sexualidade. “Ah”, você pode argumentar, “mas 
o desejo da bruxa tem dono, ela é cria do Diabo”. E se o 
Diabo ocultasse uma figura feminina mais ameaçadora que 
aqui posso apenas invocar?

Bosch pintou utensílios de cozinha no ventre de Satã no 
Inferno, e, na iconografia demoníaca recebida do Oriente 
pela Europa dos séculos XV-XVI, a figura demoníaca tem 
seios femininos. Como escreveu Delumeau, a China enviou 
“ao Ocidente hordas de diabos com asas de morcego e 
com seios de mulher” (p. 242). Em “Uma neurose de-
moníaca do século XVII” (1922) Freud analisa o caso do 
pintor Christoph Haizmann (1677), que fez um pacto com 
Satã comprometendo-se a ele se entregar por nove anos. 
Renato Mezan retoma esse texto e essa “particularidade 
notável” da fantasia do pintor: os dois seios que ele atribui 
ao Diabo. Com Monique Schneider, o psicanalista encontra 
na figura do Diabo uma projeção defensiva e extremamente 
complexa da mãe.

IMPOTÊNCIA
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DOMINAÇÃO 1. The joy of killing! The joy of seeing killing done – these are the traits 
of the human race at large.

2.A promotora do MP-SP, que estava na bancada de entrevistadores 
no programa Roda Viva com Maria da Penha, em 26/11/2018, acres-
centa: “ela é uma outra facada nas mulheres, é um ataque porque é 
uma ameaça de retirar os filhos”. E Maria da Penha concorda: “É, e 
a gente vê muito absurdo em relação a isso”.
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Carmen escolhe com quem gozar sua sexualidade. 
Sem culpa, e isso é fundamental. “O amor é um pássaro 
rebelde que ninguém pode aprisionar (...) o amor é uma 
criança cigana que jamais conheceu a lei”, canta a cigana 
de Bizet-Mérimée. Por essa época surgiam Emma Bovary 
e Anna Karênina: ambas tentam gozar da sua sexualidade e 
têm o mesmo final. A primeira toma veneno, e a segunda 
atira-se nos trilhos do trem. 

O objeto da dominação do homem é o domínio da sexu-
alidade feminina. “Empoderamento” é expressão puritana 
boa para ocultar a dimensão sexual essencial à dominação 
masculina que uma brochada põe em questão, acordan-
do sua angústia de castração. A hierarquia “natural”, a 
superioridade, tem na verticalidade do membro ereto sua 
expressão simbólica. Daí a agressividade para reassegurá-
-lo de seu poder, da sua potência perdida com a brochada 
e que torna sua mulher testemunha da sua falibilidade. 

Carmen não se mata por culpa, como Emma e Anna: 
ela é morta pelo tiro de Don Jose. Por isso eu a tomo como 
símbolo da liberdade sexual conquistada com a pílula, que 
assegurará à mulher o direito à igualdade no domínio sexual: 
direito de escolher seus parceiros, de viver o orgasmo, 
de se deslocar da posição de objeto do desejo para a de 
sujeito do seu desejo. Impondo ao homem um recall da 
sua imagem, que precisará se virar nos trinta se quiser 
sentir-se à altura de seus rivais (como manda sua fantasia). 

Melhor não mexer na história da personagem trágica e 
libertária, invertendo a mão do crime: de vítima à autora da 
violência. Nova versão de clássicos é censura, e censura 
nunca é a solução. Sai a censura e entra a educação, que 
não se confunde com doutrinação. Numa palavra, civilidade 
ainda que tardia. 

A autora é pós-doutora em Psicologia Clínica 
marcia@marcianeder.com.br
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ALFA

TER
TÚLIAS

CINHAS
Christian Lynch – Estamos aqui em Lisboa a fazer Tertúlias Lusita-

nas ou Tertúlias Lisboetas.
Joaquim Falcão – Tertúlias Alfacinhas. Alfacinha é como se deno-

mina o português nascido em Lisboa. Os verdadeiramente oriundos.
Christian Lynch – Isso dá briga regionalista. Embora Portugal seja 

um pouco maior do que o estado do Rio, existe uma rivalidade enorme 
entre o Porto e Lisboa. Tenho uma amiga carioca que se mudou para 
o Porto e se tornou portuense fanática. Quando estou em Lisboa, ela 
me pergunta: “O que você está fazendo aí na Costa D’África?” Sime-
tricamente, quando estou no Porto, outra amiga minha, lisboeta de raiz, 
me pergunta: “Quando é que tu voltas cá pros mouros”?

Joaquim Falcão – Essa rivalidade existe, quase rivalidade entre 
irmãos. Quem nasce em Lisboa é alfacinha, mas quem nasce no Porto 
é tripeiro. Rivalidade palpável na vida quotidiana. Por exemplo no fute-
bol. Em Portugal, o futebol hoje é sociologicamente mais importante 
do que no Brasil. O Benfica é um patrimônio de Lisboa assim como o 
Futebol Clube do Porto é do Porto. Como o país é pequeno e não tem 
muitos times e campeonatos nacionais, a disputa entre Lisboa e Porto 
e suas equipes ocorre talvez seis ou mais vezes ao ano. Sempre com 
comoção nacional. Em que as torcidas se torcem, retorcem e distorcem. 
Às vezes, se enfurecem. 
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Christian Lynch – Da primeira vez que vim a Portugal, em 2004, 
lembro de ter reparado em Coimbra os portugueses nos botequins 
de pé, assistindo ao jogo de futebol com esse entusiasmo que você 
descreveu. Era idêntico no Rio, quando eu era jovem. O futebol 
como elemento constitutivo da nacionalidade. Tenho a impressão 
de que isso mudou um pouco entre nós. Estava lendo em um livro 
do Francisco Bosco, que será publicado em breve, no qual ele afirma 
que durante muito tempo do século XX a identidade cultural brasileira 
teria sido sustentada a partir do Rio de Janeiro pela música popular 
e pelo futebol. Você acha que o futebol passou a exercer a mesma 
função em Portugal?

Joaquim Falcão – O futebol funciona como um amálgama não 
apenas das regiões de Portugal, mas da própria Comunidade Euro-
peia. Gilberto Freyre diria que, para bem entender este fenômeno, 
precisaríamos de uma sociologia política do futebol. E com razão. 
Os indicadores estão aí. Basta atentar para a enorme importância 
financeira que o futebol conquistou no conjunto da Europa. As imen-
sas audiências de televisão e mídias que obtém. Além de estádios 
cheios e vibrantes. 

O turismo desportivo tem crescido. Clubes são agora grandes 
e milionárias empresas. Valem bilhões de euros. Se perguntar 
hoje quem é o herói nacional português, a resposta é o Cristiano 
Ronaldo. Quase um deus grego esteta, vitorioso, símbolo da vitória. 
Um David de Michelangelo. E, no entanto, ele joga a maior parte 
das temporadas fora de Portugal. Ele é um deus além do apenas 
português, é europeu. No passado, o maior jogador português era o 
Eusébio. Mas, àquela altura, o Eusébio, com certeza por ser negro, 
não simbolizava nem Portugal nem Europa. 

O Cristiano Ronaldo em Lisboa tem duas ou três casas. Nunca 
se sabe onde vai dormir. Passou a ser símbolo da integração com 
a Europa. É mito. Os portugueses se preocupam muito mais em 
vencer e pertencer à Europa do que pertencer ao próprio mundo 
luso-transcontinental que criou. 

Christian Lynch – Não será o Cristiano Ronaldo o Ayrton Senna 
deles? Quando o Ayrton Senna era o herói nacional, a autoestima 
cívica brasileira estava no dedão do pé: derrota vergonhosa na Copa 
de 90, inflação, impeachment de Collor, escândalo da calcinha com 
o Itamar... Nosso complexo de inferioridade, só o Senna curava. O 
endeusamento do Cristiano Ronaldo não teria a ver também com 
o complexo de inferioridade do português em relação ao restante 
da Europa? 

Joaquim Falcão – Pode ser. Sublinho o papel ainda não suficien-
temente percebido, acredito, e até mesmo geopolítico, que a cultura 
desportiva tem no mundo contemporâneo. Depois da Segunda 
Grande Guerra, o Ocidente aderiu ao american way of life. O princi-
pal instrumento cultural dessa conquista americana foi o cinema, o 
glamour de Hollywood. Passamos todos a ser subatores do cinema 
americano: hábitos, estética, físico, lar, música, whisky, heróis, 
arranha-céus. Hollywood vendia e nós consumíamos mais do que 
simplesmente produtos. Consumíamos poderosos hábitos culturais.  

O futebol funciona 
como um amálgama 

não apenas das regiões 
de Portugal, mas da 

própria Comunidade 
Europeia
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Sem querer, mas querendo, como diria o pernambucano Aloísio Magalhães. A cultura des-
portiva, porém, não foi consumida. O beisebol e o basquete não correram o mundo. Nem 
o rugby nem o cricket. Quem correu e liderou foi o futebol. Fundamental para a identidade 
europeia. Nasceu na Inglaterra. A Fifa é na Suíça. E é sintomático que agora, nesta guerra entre 
Rússia e Ucrânia, uma das mais importantes sanções da Europa à Rússia seja exatamente a 
de excluir a Rússia dos campeonatos da Fifa e dos demais campeonatos de futebol. A força 
desta sanção é sua representatividade europeia. Apela ao coração, à emoção, ao hábito, à 
identidade europeia. A OTAN é futebolística. O futebol faz parte de um european way of life. 
A OTAN sonhada por Trump e Biden é como a Liga das Nações do futebol.

Christian Lynch – O Senna fazia sucesso aqui em Portugal também.
Joaquim Falcão – Essa é outra analogia que podemos fazer. Fórmula 1 não fez parte do 

american way of life. Fez e faz no, digamos, european way of sports. Aliás, Lisboa tinha um 
importante autódromo de Fórmula 1. Pertencia a uma empresária portuguesa muito brasileira, 
Dona Fernanda Pires da Silva. E mais. A quinta de Antonio Carlos de Almeida Braga em Sintra 
era um dos refúgios favoritos de Ayrton Senna, que aqui vinha com frequência. Você tem 
razão também quando diz que o Senna nos ajudou a livrarmos do complexo de vira lata de 
Nelson Rodrigues. Como diria a escritora Paulina Chiziane, moçambicana, Prêmio Camões 
de Literatura de 2021, até então “nós vimos do lugar nenhum”.
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Como Pedro Álvares Cabral, Senna, e a seleção canarinho, nos coloca 
no mapa das importâncias mundiais. Agora é a Amazônia. Mas, na época do 
Brasil grande, a maior audiência dos telejornais era primeiro a vitória pessoal 
de brasileiros no exterior. Como a vitória não se dava no campo econômico, 
nunca no científico, ela se dava no campo esportivo. Audiência midiática 
nas vitórias foram espetaculares. Era a Fórmula 1 quem de manhã acordava 
o Brasil. As vezes de madrugada. O “Tema da Vitória”, de Eduardo Souto 
Neto, que tocava quando Senna vencia e subia ao pódio, passou a ser um 
hino nacional popular.

A segunda maior audiência da televisão era morte de brasileiro famoso. 
Seja no Brasil ou no exterior. A celebridade não morria de uma vez só, como 
queria Montaigne. Inexistia morte súbita. Nem último suspiro. Celebridade 
morria durante três ou quatro dias no Jornal Nacional. Morte prolongada. 
Exemplo clássico, além da de Senna, foi a overdose de Elis Regina, comoção 
nacional, durou dias. 

A terceira grande audiência eram as tragédias ambientais, inundações, 
catástrofes. Tudo virava midiaticamente um tsunami, um vulcão em erupção. 
A falta d’água secava até lágrimas. Demoravam dois, três ou quatro dias para 
uma cabra vadia, diria outra vez Nelson Rodrigues, morrer. 

Neste momento, a TV Globo descobriu que entrevistar diretamente o 
brasileiro afetado pela tragédia, ao vivo, com o repórter fazendo parte da 
tragédia – observador-participante, diriam os antropólogos – era mais impor-
tante do que a tragédia ambiental em si. Se possível, o repórter se afogava 
também, com colete salva-vidas e tudo mais. Talvez tenha nascido daí a 
preocupação do brasileiro com o meio ambiente.

Eu sinto que Portugal quer ser 
mais, mas à sua maneira e no seu 

ritmo. (...) Portugal quer ser Europa, 
mas não quer vencer a Europa. É o 

contrário de 1500, quando pretendia 
ser mais do que Europa. 
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Lembro de uma pesquisa do IPESP, quem me alertou foi Antonio La-
vareda, década ainda de 80, ou de 90, com um dado surpreendente. Cerca 
de oitenta e tantos por cento dos brasileiros, mais do que o americano, o 
francês ou mesmo o alemão, eram favoráveis à defesa da floresta amazô-
nica. Aliás, o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a natureza tem 
geral e específica proteção constitucional. A Suíça também constituciona-
lizou a defesa de seus rios. E a Índia, as vacas, por seu símbolo religioso. 
Mas aqui, no artigo 225, §4º, da Constituição se diz expressamente que a 
Amazônia é patrimônio nacional. 

Christian Lynch – A Constituição nos traz para a discussão política. 
Assisti à última vitória do Partido Socialista (PS) na casa de uns parentes 
conservadores. Parte da elite daqui parece também ter aderido a um certo 
neoliberalismo: reclama dos impostos que paga, acha que Portugal não 
cresce por haver proteção social demais. Diz-se que não há cultura de 
trabalho. Essa aristocracia começa a demostrar pela direita radical a mes-
ma simpatia de sua equivalente brasileira em 2018. O discurso contra os 
direitos humanos das minorias é reduzido como bobagem, porque veem 
nela uma ponte para seu programa econômico. Lembra do famoso “Não 
votei no Bolsonaro, votei no Guedes”? Dias depois fui jantar com brasileiros 
com interesses aqui, a maioria rentista. A conversa era parecida. Também 
não querem saber de solidariedade social. O mais curioso, porém, era a 
contradição. Esses brasileiros dizem que a qualidade de vida em Portugal é 
muito superior que a do Brasil, porque aqui é mais tranquilo e mais seguro. 
Não passa pela cabeça deles que essa tranquilidade e essa segurança se 
devem ao Estado de bem-estar, bancado pelos impostos que não querem 
mais pagar.

Joaquim Falcão – A democracia portuguesa deita-se no que chamo 
de colchão social. Assistimos agora às eleições para o Parlamento portu-
guês. Tudo ocorreu na mais perfeita ordem democrática. A campanha, os 
discursos, as manifestações de rua, em média 200 pessoas tonitruantes, 
com uma quase anódina cobertura de mídia e suaves agressões verbais. 
Os dois candidatos principais, António Costa, socialista, e Rui Rio, conser-
vador, não muito se distinguem um do outro. Não são radicais. Embora 
com posições distintas, inexiste ameaça de descontinuidade radical na 
política governamental econômica, social ou cultural. Portugal parece um 
país apaziguado consigo mesmo. 

Christian Lynch – Por quê? 
Joaquim Falcão – Justamente porque existe um colchão social que 

amortece choques e rupturas. O sistema de saúde é bom. A educação é 
boa. A segurança urbana é ótima. O salário-mínimo é mínimo mesmo, mas 
suficiente para viver com dignidade. Quase todos são proprietários legítimos. 
O sistema de heranças funciona a contento. Sem existir morgados... Pode-
-se aperfeiçoar, é claro. Avançar mais. Mas não vejo uma ambição, uma 
ansiedade capitalista desenfreada decorrente do famoso “espírito animal” 
do capitalismo selvagem.

Em termos mais eleitorais, você pode ser contra o António Costa ou o 
Rui Rio, mas nenhum eleitor se sente ameaçado por um ou outro, como 
acontece no Brasil, nos Estados Unidos, com Trump ou Bolsonaro, ou em 
vários países da Europa. 
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Christian Lynch – Você acha que esse partido de extrema direita – o Chega –, 
que levou 7% dos votos, não oferece risco?

Joaquim Falcão – Por enquanto, não. O vencedor António Costa é muito hábil. 
Tem cautela. Às vezes, o modo de fazer é mais importante do que o próprio fazer. 
Tem uma não usual prudência socialista, quase conservadora. Portugal parece-me um 
país que tem uma certa aceitação de si mesmo. Existe uma frase de Gilberto Amado, 
brasileiro, nosso embaixador, sergipano da terra do Ancelmo Gois, uma frase muito 
simples: “Querer ser mais do que se é, é ser menos”. Eu sinto que Portugal quer 
ser mais, mas à sua maneira e no seu ritmo. Lento e denso, como diria György Ligeti.

Portugal quer ser Europa, mas não quer vencer a Europa. É o contrário de 1500, 
quando pretendia ser mais do que Europa. Queria, a partir de Sagres, diria Nélida 
Piñon, conhecer, criar, ser o mundo.

DUETO
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Portugal também, é uma forte classe média e não a ideo-
logia das grandes empresas. No setor agrário por exemplo, 
a unidade econômica e cultural é a quinta, onde, outra 
vez, a família, os produtos e as finanças se confundem 
e se complementam. Não é como, no Brasil, o latifúndio. 
Talvez esse sentimento antipatrão tenha a ver com essa 
origem. Tanto a pastelaria como a quinta não têm patrão. 
Antes, tem pai-patrão. Pai, mãe e filhos, nora, genro etc., 
que se confundem em quem manda com quem obedece.

Por outro lado, o fato de Portugal ser mais apaziguado 
consigo mesmo do que a maioria dos países europeus, 
sem falar nos latino-americanos ou africanos, não implica 
que não terá de enfrentar alguns problemas complexos. 
Por exemplo: existiria hoje um latente preconceito contra 
brasileiros? Existe ainda racismo latente contra ciganos, 
africanos, que eles mesmo reconhecem. Um eventual 
racismo diante do brasileiro não teria nada a ver com a 
raça ou a cor da pele. Prefiro chamar de um preconceito 
profissional, na medida em que se agrava a competição 
entre brasileiros e portugueses profissionalmente. Portugal 
vive um paradoxo clássico. Quanto mais o país diminui 
seu crescimento demográfico, mais a política econômica 
depende de mão de obra estrangeira. Alguns setores por-
tugueses sentem o acirramento da competição e reagem 
como podem. Não com a racionalidade dos financistas 
que tudo transforma em números, mas com a emoção do 
simplesmente humano.

Christian Lynch – O governo português tem vivamente 
procurado incentivar nos últimos anos a imigração de brasi-
leiros para Portugal para substituir sua mão de obra perdida 
para países mais desenvolvidos da União Europeia, como 
a França e a Suíça. Acha que a reação a essa presença 
brasileira também se manifesta na forma de preconceito?

Joaquim Falcão – Eu não digo que existe, mas é um 
problema latente que se infiltra de várias formas. Hoje 
em dia, já é um clássico a notícia da Folha de S. Paulo, 
que é verdadeira, de que os pais estão meio preocupados 
porque os games são todos em “brasileiro”, e as crianças 
portuguesas começam a falar “brasileiro” e não português. 
A política dos vistos – do golden visa, da concessão de 
nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus per-
seguidos, ou as facilidades para aposentados morarem em 
Portugal – faz partes desse problema. Não é somente em 
relação a brasileiros ou africanos asiáticos. O colchão social, 
o apaziguante político e urbano português atrai milhares de 
aposentados franceses, ingleses, alemães, todos os anos. 

Com a recente invasão de aposentados europeus em 
Portugal, inverte-se a história. Portugal quer ser europeu, 
e a Europa quer ser portuguesa. 

Uma vez perguntei ao presidente Mário Soares, na casa 
de Roberto Marinho, por que ele tinha tão grande ligação, 
tão forte estima pelo Brasil, e o presidente Cavaco Silva, 
não. Mário Soares respondeu logo. “Professor Falcão, ao 
Cavaco falta-lhe mundo.” Eis aí as duas atitudes geopolí-
ticas ainda hoje básicas para a identidade político-cultural 
portuguesa. 

Christian Lynch – Chega de política. Estou ficando com 
fome. Vamos comer bitoque, bacalhau ou alheira? Afinal, 
a comida parece unificar Portugal tanto quanto o futebol...

Joaquim Falcão – Sim, vamos passar para a gastrono-
mia que denomino de identitária. A Itália tem a pizzaria, a 
Inglaterra tem o pub, os EUA têm o fast food, a França tem 
o bistrot, o Japão tem as casas de sushi, Portugal tem... a 
pastelaria. Às vezes chamadas de padaria, ou vice-versa. 
E em quase todas as esquinas você encontra o melhor da 
comida portuguesa, os doces os salgados. A pastelaria é 
uma unidade não somente econômica, mas comercial, 
industrial e cultural como um dia me alertou Claudio de 
Moura Castro. Ou terá sido o Silvio Meira? 

Unidade familiar também, quase sempre. De pai para 
filho, a mulher na cozinha, o pai no balcão, os filhos ser-
vindo. E não raro, a sogra no Caixa... Não se pretendem 
transformar em uma rede do McDonald’s. É como se aque-
la unidade familiar – econômica – fosse o suficiente para 
preservar uma identidade, um modo de ser, e, ao mesmo 
tempo, produzem, comercializam, servem produtos de uma 
gastronomia enraizadamente portuguesa. Fabricam o pão, 
o vinho, o queijo, pescam peixes, mariscos e preparam o 
bacalhau. E os transformam em identidade cultural. Gas-
tronomia quotidiana. Gastronomia identitária.

Dizer que uma pastelaria é também uma indústria, al-
guns vão pensar que é exagero. Não é não. Não são poucas 
as que colocam no letreiro: “Fabrico próprio”.

Christian Lynch – Lembrei agora de uma categoria 
culturalista que o professor Luiz Werneck Vianna desenvol-
veu, a do “iberismo”, para designar uma certa mentalidade 
portuguesa transmitida à cultura política do Brasil. Entre 
suas características, estaria um certo viés anticapitalista: 
movido por interesses egoísticos, o capitalismo desorga-
nizaria a necessária harmonia social que caberia ao Estado 
restabelecer. Daí, na Era Vargas, a construção de uma 
legislação trabalhista e de um aparato corporativo, desti-
nado a conter as reivindicações da classe trabalhadora e a 
avidez de lucro do patrão. Era aqui em Portugal o tempo 
de Salazar. Será que ainda existe “iberismo” no Portugal 
moderno, europeizado?

Joaquim Falcão – Por que não? Aliás, Mangabeira 
Unger anotava que a diferença da Espanha, e eu incluo 
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Quando um português deixa escapar a expressão 
“Isto é coisa de brasileiro!”, não elogia. Diminui. Não 
estou falando de racismo como raça, eu estou falando de 
preconceito como competição profissional e econômica.

Christian Lynch – Parece um sistema de imperialismo 
em dois graus. Se alemães ou franceses vêm a Portugal 
com suas empresas, executivos e trabalhadores, tudo 
muito bem. O problema começaria quando os concorrentes 
profissionais são brasileiros, ou extraeuropeus?

Joaquim Falcão – Não sinto ainda abertamente essa 
tendência. Até porque já se começa a falar que alemães 
e franceses estão vindo em excesso para Portugal e que 
deviam ficar nos seus países, sobretudo os aposentados. E 
começa também uma impaciência com os eslavos. O que 
talvez mude com a guerra na Ucrânia. Vamos ver.

Christian Lynch – Uma espécie de nacionalismo?
Joaquim Falcão – Um nacionalismo como reação ou 

limite, e não como desejo. Um nacionalismo não como 
expansionismo, mas um nacionalismo defensivo. A política 
governamental estimula a vinda de ativos, sobretudo finan-
ceiros, para aumentar o consumo em Portugal de coisas 
portuguesas, de casas, de salários, de indústrias e recursos 
humanos. Mas existe um limite cultural e emocional dessa 
aceitação. Sobretudo pelo trabalhador menos qualificado e 
pela população de mais idade.

Christian Lynch – Sempre houve aqui essa imagem do 
brasileiro como novo rico ou ignorante, não? Entretanto, o 
governo precisa da imigração brasileira para compensar a 
emigração portuguesa para países mais desenvolvidos da 
União Europeia. Imigração brasileira que é preferível para 
o governo a qualquer outra, porque não há nacionalidade 
com maior semelhança cultural. 

Joaquim Falcão – O que traz vantagens para ambos 
os lados. A língua – “brasileira” ou portuguesa – não é um 
impedimento, ao contrário. O nível cultural e educacional 
dos brasileiros que estão vindo, sobretudo em áreas de 
tecnologia e setores mais especializados, é tão bom ou 
quanto qualquer um da Europa. A língua é minha pátria, já 
diziam. Falando português, temos condições de competir 
melhor dentro do próprio mercado de trabalho português 
do que os outros europeus. Nosso falar e compreender é 
uma vantagem competitiva.

Christian Lynch – Um amigo costuma dizer que a língua 
se tornou para os conservadores daqui o último reduto do 
imperialismo – um imperialismo linguístico, que desvaloriza 
as variações da América ou da África como equivocadas ou 
simplesmente erradas. 

Joaquim Falcão – Embora oficialmente, formal e legal-
mente tenhamos acordos ortográficos, ninguém os respeita 

muito. Trata-se muito mais da formalização de um passado 
do que a prática de um presente. Não se discute mais o 
respeito ou não aos acordos ortográficos. O vento levou. O 
futuro levou. Os acordos ficaram velhos, antes de ficarem 
antigos. Mesmo porque a linguagem, diante da tecnologia 
e das novas gerações e campos do conhecimento, mudou. 
O que vai prevalecer é a linguagem da internet, em todas 
as línguas. Digital. Cada dia mais fragmentada, sintética e 
universal. Imagens escritas. Quase egípcias.

Christian Lynch – Há uma tensão entre dois projetos ou 
imagens de Portugal. O primeiro é orientado pela herança 
imperial, do Portugal voltado para o Brasil, para África, para 
a Ásia. Portugal como cabeça de mosquito. O segundo 
é orientado pelo projeto de um Portugal exclusivamente 
europeu. Portugal como cauda de leão. O lugar do Brasil 
varia conforme cada um desses projetos. O primeiro tem 
uma postura muito mais simpática e familiar, digamos, a 
respeito do Brasil. O Brasil como filho mais velho, de quem 
se tem orgulho, mas que às vezes magoa o pai com suas 
irreverências. O segundo, por sua vez, olha o Brasil como 
um país estranho, exótico. 

Joaquim Falcão – Não podemos generalizar nada do 
que conversamos aqui nestas tertúlias. Estas observações 
são fragmentações, sensações, experiências pessoais, e 
não de um conhecimento socioantropológico ou mesmo 
político mais rigoroso. Mas existe, sim, um bom exemplo 
dos trabalhadores da hotelaria e da construção civil que 
vão trabalhar na Suíça com o Permis Saisonnier. Um dos 
problemas que o patrimônio histórico teve aqui é que os 
portugueses que iam para a Suíça, para a França etc., 
mandavam suas poupanças com instruções para que suas 
famílias construíssem não casas dentro da arquitetura de 
pedra e cal portuguesa. Mas casa “estilo chalé”, revelando 
já influência anglo-saxônica. Inclusive da Suíça, da Alema-
nha, da Áustria.

Christian Lynch – Os portugueses que vinham para 
o Brasil até os anos 1950, e que inspiraram as famosas 
piadas até pouco tempo ainda populares, pertenciam a 
uma classe social muito baixa. Eram analfabetos, pobres 
e devotos. Esse Portugal desapareceu com sua absorção 
pela União Europeia. Mas os brasileiros que vêm para 
Portugal também não parecem os mesmos que vinham 
até há algum tempo. 

Joaquim Falcão – O brasileiro que hoje vem a Portugal 
é de classe social completamente diferente e, sobretudo, 
com uma atitude diante da imigração e do mundo comple-
tamente diferente. Vinham para cá no passado, no século 
XX, com um certo, vamos dizer, fracasso. Meu Brasil não 
me deu o que eu preciso e agora preciso obter aqui o que 

DUETO
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não consegui por lá: emprego, salário, assistência social etc. e tal. Hoje é diferente. Eles vêm para 
cá para competir e para ganhar. Assisti a um brasileiro reagir quando uma aeromoça disse: “Isto 
é coisa de brasileiro”. Um brasileiro de cerca de 30 anos logo replicou: “Não adianta, temos de 
tomar esse país pela força.” Não a força física, é claro. Mas pela força da competição profissional. 

Christian Lynch – Acha que esses brasileiros viram portugueses? Com as proximidades culturais, 
parece a coisa mais fácil.

Joaquim Falcão – A nacionalidade, o vínculo com seu país, a não ser em momentos de crise ou 
de confronto, tende a permanecer independente da geografia. Embora se dilua nas gerações. Gilberto 
Freyre dizia que a unidade nacional brasileira foi feita pela Igreja Católica, pela família e pelos juristas. 
Isso mudou completamente. Os dois conceitos, hoje, que nos mantiveram unidos, embora desiguais 
e de oscilações grandes, foram os de capitalismo e democracia. Não foram herdados de Portugal. 

Christian Lynch – Este é um momento rico e angustiante a mais de um título. Nenhuma aventura 
se vive sem uma certa ansiedade, decorrente da imprevisibilidade do que vem pela frente.

Joaquim Falcão – Adam Przeworski, cientista de Chicago que eu descobri há 30 anos, tem um 
artigo cujo título é “Ama a incerteza e serás democrata”. Nós estamos nesse momento da incerteza, 
de como vão caminhar as relações entre o mundo e Europa. Portugal e Brasil. O que a história nos 
diz é que já estamos no futuro da história. E na história de nossas relações não tivemos guerras 
colônias ou civis. Mas um certo continuum de solidariedade, inveja e competição luso-brasileira. 
Alternante na história... Como se fossem irmãos. O mundo mudou. Bill Clinton, ou melhor, seu 
marqueteiro político, James Carville, diria: “É a economia, estúpido!”. É a língua, também. Temos 
de transformá-la, juntos, em uma vantagem luso-brasileira na competição globalizada. Mesmo com 
turbulências. Ou mau humor. 

Christian Lynch – É por isso que, quando me perguntam o que venho fazer em Portugal, res-
pondo: “Vou aprender um idioma novo”. 

clynch3@hotmail.com
joaquim.falcao@academia.org.br
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Este artigo visa atender à necessidade de reflexão sobre a defesa civil 
no Brasil, reconstituindo as perspectivas históricas que influenciaram a 
forma como o setor aborda os grandes desastres. Para dar materialidade 
às discussões, a realidade do município de Petrópolis é brevemente 
discutida, escolha que atendeu ao imperativo imposto pelos desastres 
recém-sofridos pela cidade, decorrentes das chuvas torrenciais do dia 15 
de fevereiro. Considerando as múltiplas dimensões da tragédia e a com-
plexidade do tema, o artigo utilizou, como fio condutor, as concepções e 
práticas vinculadas ao paradigma do enfrentamento, tal como proposto 
em “As Cinco Faces de Apophis: sobre males compartilhados, paradigmas 
de segurança e defesa planetária” (MARTINS, 2021).

O texto tem início com a descrição das abordagens pioneiras de estudo 
dos desastres, que precederam a criação da defesa civil, particularmente a 
tese sobre o desastre de Halifax (1920) e o estudo das fases do desastre 
(1932). Em seguida são apresentados elementos essenciais sobre a gê-
nese da defesa civil na Grã-Bretanha durante a 2ª Guerra Mundial (2ª GM) 
e a sua influência na construção da defesa civil brasileira. Seguem-se as 
discussões sobre (1) a inserção da ciência dos desastres no campo dos 
Estudos Estratégicos no período do Pós-2ª Guerra Mundial e (2) o proces-
so de internacionalização da política e da pesquisa científica no campo, 
a partir da década de 1980. Tomando por base a perspectiva construída, 
são evidenciados elementos que contribuíram para a conformação con-
temporânea da cidade de Petrópolis e das formas de enfrentamento dos 
desastres que emergiram. 
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Conclui-se que as políticas e práticas da defesa civil 
brasileira guardam aderência às perspectivas históricas e 
sociais construídas sobre o desastre na primeira metade 
do século XX e que foram mobilizadas a partir da década de 
1960 para o trato dos desastres originados por extremos 
hidrometeorológicos. Nota-se ainda que esse paradigma, 
embora tenha preservado suas características centrais, 
sofreu modificações sensíveis nos últimos 40 anos, moti-
vadas pela agenda proposta pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) nas três grandes conferências sobre desas-
tres (1994, 2005 e 2015), pela internacionalização das redes 
de pesquisa em geociências e engenharia civil. 

No Brasil, a reverberação da influência internacional 
se traduziu na intensificação do diálogo entre praticantes, 
políticos e cientistas, processo catalisado pelo desastre 
da Região Serrana de 2011 e que gerou importantes mu-
danças no setor. Outrossim, sobre o caso de Petrópolis, 
conclui-se preliminarmente que o aumento da frequência 
e da severidade dos eventos meteorológicos extremos, 
aliada à ampliação da população vulnerável ao longo dos 
séculos XX e XXI, apequenam os avanços recentes na 
abordagem dos riscos e desastres. A magnitude dos im-
pactos vem esgarçando a capacidade de ação mobilizável 
pelo paradigma do enfrentamento, o que exige a adoção 
de perspectivas mais amplas, que elejam a preservação 
da vida como eixo estruturante da gestão pública, das 
atividades produtivas e da ação comunitária. Iniciativas 
que vão muito além dos aprimoramentos da defesa civil. 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS

1º Ato: abordagens pioneiras
Na manhã do dia 6 de dezembro de 1917, um navio 

francês, o Mont Blanc, e um navio norueguês, o IMO, 
colidiram no canal de acesso ao Porto de Halifax, cidade 
litorânea localizada na costa atlântica do Canadá. O aci-
dente provocou a detonação dos explosivos e inflamáveis 
embarcados no Mont Blanc, resultando na maior explosão 
da história até então e um saldo de 1.963 vítimas fatais e 
nove mil feridos (SCANLON, 1997).

De 1919 a 1920, o acidente canadense foi objeto da 
pesquisa de doutorado de Samuel Henry Prince (1886-
1960) no curso de Ciências Políticas da Universidade de 
Columbia em Nova Iorque. Sua história de vida o envolveu 
com o tema de um modo muito peculiar. Prince era um 
padre católico com mestrado em Psicologia, que participara 
das buscas a sobreviventes do naufrágio do Titanic em 
1912 e do socorro às vítimas de Halifax (SCANLON, 1988). 

A escolha do tema como cientista se deu após o aci-
dente, o que implica perceber que os dados utilizados na 
pesquisa não foram colhidos durante o evento. Sua tese 
“Catastrophe and Social Change Based Upon: a sociologi-
cal study of the Halifax disaster” foi publicada em 1920 e 
pode ser considerada o primeiro estudo sistemático sobre 
desastres (DYNES; QUARANTELLI, 1993). 

Prince registrou fenômenos que mais tarde seriam 
observados em outros eventos de grande vulto, como: o 
surgimento espontâneo de grupos de socorro aos feridos 
e desabrigados, as tensões entre as lideranças locais e 
as equipes profissionais, a ausência de planos de con-
tingência, o intenso fluxo de doações e voluntários, e a 
inadequação dos procedimentos burocráticos às demandas 
urgentes do pós-desastre (PRINCE, 1920). Ele caiu igual-
mente em armadilhas ao se fiar em relatos jornalísticos 
sensacionalistas, reproduzindo mitos comuns no campo. 
Todavia, considerando o ineditismo do seu trabalho e a 
ausência de instrumentos adequados de coleta de dados, 
seus achados servem ainda hoje como útil introdução à 
pesquisa no campo, tanto pelos acertos como pelos erros. 

Encontramos na tese elementos que delimitam, até 
os dias de hoje, aspectos e concepções de interesse no 
campo. O desastre é entendido como um evento súbito, 
que promove grave destruição e tem uma natureza fortuita, 
concepção que privilegia o estudo das ações de resposta 
(incluindo a preparação prévia), da mudança social (in-
cluindo a reconstrução das áreas afetadas e a assistência 
às vítimas) e do comportamento individual e coletivo em 
circunstâncias excepcionais.
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Ainda de acordo com Carr (1932), após a fase de des-
locamento e desorganização, segue-se a fase de reajus-
tamento e reorganização, momento em que as pessoas 
e instituições se adaptam às circunstâncias impostas pelo 
impacto do desastre, tais como o socorro dos feridos, 
acolhimento dos desabrigados e a interrupção de serviços 
essenciais. Essa abordagem foi precursora do moderno 
ciclo de gerenciamento de emergências, amplamente 
adotado a partir da década de 80 (DAHLBERG; RUBIN; 
VENDELØ, 2015); mas não só a proposta de fases, mas 
também uma proposta de classificação de desastres que 
leva em consideração a forma como o evento evolui no 
tempo (instantâneo ou progressivo) e a amplitude do co-
lapso cultural (focalizado ou difuso) (CARR, 1932).

As discussões de Carr (1932) foram os últimos vestí-
gios da ciência dos desastres fundada por Samuel Prince. 
Uma lacuna se estabeleceria nos anos 30 e 40, até que 
as políticas e práticas britânicas na 2ª Guerra Mundial 
reavivassem o paradigma do enfrentamento a partir da 
construção e operação de um sistema estatal de resposta 
a desastres, idealizado para enfrentar as consequências 
dos bombardeios alemães. 

Nascia a Air Raid Precaution (ARP), mais tarde reno-
meada Civil Defense (CD), e sua imensa comunidade de 
prática, envolvendo lideranças políticas, bombeiros, volun-

Embora a perspectiva de Samuel Prince estivesse 
perfeitamente inserida no paradigma do enfrentamento, 
não coube a ele a popularização e a perpetuação dessa 
abordagem. Franklin H. Giddings (1855-1931), seu mentor, 
faleceu em 1931, e o interesse pela mudança social como 
fenômeno sociológico (marca importante do seu trabalho) 
foi dissociado do estudo de grandes desastres por trabalhos 
como “Social Change” (1922) de William Ogburn (1886-
1959) (DYNES; QUARANTELLI, 1993).

Um raro fio condutor do legado canadense pode ser 
encontrado no trabalho do sociólogo Lowell Juilliard Carr 
(1885-1963). Em “Disaster and the Sequence-Pattern Con-
cept of Social Change”, publicado em 1932, Carr apresenta 
a hipótese de que as mudanças sociais decorrentes dos 
desastres se desenvolvem em três fases bem definidas, 
que podem ser igualmente observadas em outros tipos de 
mudança, como as populacionais, culturais e relacionais 
(CARR, 1932). A primeira é denominada período preliminar, 
fase em que as condições necessárias ao desencadeamen-
to do desastre estão se estabelecendo; Carr utiliza Halifax 
como oportuna ilustração, afirmando que essa fase durou 
23 minutos e abrangeu o período compreendido entre a 
colisão dos navios e o abandono do Mont Blanc à deriva 
pela tripulação em pânico (CARR, 1932, p. 211, tradução 
nossa). Sobre a fase seguinte, Carr afirma:

Uma segunda fase começa com o início real das forças 
catastróficas. Nem toda tempestade de vento, tremor 
de terra ou chuva é uma catástrofe. Uma catástrofe é 
conhecida por suas obras; isto é, pela ocorrência de um 
desastre. Enquanto o navio enfrentar a tempestade, 
enquanto a cidade resistir aos choques da terra, en-
quanto os diques se sustentarem, não haverá desastre. 
É o colapso das proteções culturais que constitui o 
desastre propriamente dito. As mortes, ferimentos e 
outras perdas que se seguem a esse colapso são partes 
integrais da calamidade, mas, para os propósitos atuais, 
são essencialmente consequências do desastre, não o 
desastre propriamente dito. Esta fase chamaremos de 
fase de deslocamento e desorganização (CARR, 1932, 
p. 211, tradução nossa).
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tários, profissionais da saúde, educadores, pesquisadores 
e a população em geral, num arranjo de relações em que 
a separação entre a “sociedade civil” e a administração 
pública era tênue, como no ideário de Sérgio Buarque de 
Holanda (2004, p. 188): “As forças superiores da sociedade 
devem ser como um contorno congênito a ela e dela inse-
parável: emergem continuamente das suas necessidades 
específicas e jamais das escolhas caprichosas”. 

Para dar seguimento às discussões deste artigo, foram 
selecionados, entre as atividades da defesa civil, os pro-
cessos de evacuação no Reino Unido entre 1938 e 1939. 
A escolha seu deu por dois motivos. Em primeiro lugar, 
embora lógica, a investigação das operações de combate 
a incêndios e resgate de feridos não proporciona acesso 
às limitações do paradigma do enfrentamento, dada a 
centralidade que as ações de resposta possuem dentro 
dessa abordagem e o emprego prevalente de forças es-
pecializadas. Em segundo lugar a evacuação é uma das 
atividades da defesa civil que mais envolve a participação da 
população, revelando problemas subjacentes às tragédias 
propriamente ditas.

2º Ato: a gênese da defesa civil no Reino Unido
As décadas de 20 e 30 testemunharam um interes-

se crescente e deliberado das grandes potências pela 
proteção de civis contra ataques aéreos. A circulação de 
informações aconteceu até mesmo entre antagonistas, 

como o Reino Unido e a Alemanha, dado que a defesa civil 
era considerada parte da defesa nacional, o que tornava a 
inovação alheia um objeto de estudo para a inteligência 
militar. Uma ilustração oportuna pode ser encontrada na 
coleta de informações pela inteligência britânica durante 
visita do subsecretário Geoffrey George à Alemanha, em 
janeiro de 1938.

Oficiais britânicos ficaram impressionados com o 
sucesso da RLB no treinamento de milhões de civis 
alemães – incluindo 800.000 guardas domiciliares – para 
extinguir incêndios em casas, limpar sótãos de mate-
riais inflamáveis e repintar casas com tinta antichama. 
Eles relataram os frequentes exercícios de blecaute 
realizados em vilas e cidades por toda a Alemanha. 
Algumas autoridades britânicas também observaram 
que as autoridades alemãs focaram sua defesa civil 
na preparação para extinguir bombas incendiárias em 
detrimento das atividades de neutralização de bombas 
de gás. Os alemães acreditaram que seus inimigos 
provavelmente não usariam gás venenoso de forma 
ostensiva, enquanto o governo britânico se concentrou 
em distribuir máscaras de gás para cada cidadão – o 
que se mostraria desnecessário porque nenhum dos 
lados lançaria bombas de gás (GARON, 2016, p. 6, 
tradução nossa).
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Em 12 de março de 1938, os contornos do projeto nazista se 
revelaram quando a Áustria foi anexada pela Alemanha. Em maio, 
a então Checoslováquia ordena a mobilização de suas tropas, 
temendo uma invasão alemã. No mesmo mês, os britânicos 
intensificam os preparativos de proteção dos civis, ponderando 
a evacuação de crianças em idade escolar, gestantes, enfermos 
e idosos. Em 25 de setembro, a Air Raid Precaution é mobilizada 
e, no dia 29, o governo publica apressadamente um plano para 
evacuar dois milhões de pessoas dos centros urbanos para o 
interior. As ações do plano seriam iniciadas no dia seguinte, com 
a evacuação de 500 mil crianças em idade escolar.

No dia 30 de setembro, um Hitler relutante, aconselhado por 
Mussolini, concorda com uma proposta formulada por britânicos 
e franceses em que os Sudetos seriam cedidos pacificamente à 
Alemanha pelo governo checo. Assim não haveria uma invasão. 
No mesmo dia o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain 
(1869-1940), faria a sua declaração icônica: “Paz para o nosso tem-
po”, ao retornar de Munique, onde o tratado de paz fora assinado 
(OVERY; IMPERIAL WAR MUSEUM [GREAT BRITAIN], 2009). 

Diante da reviravolta, a evacuação é cancelada de última hora. 
Outrossim, a crise de setembro provocaria discussões políticas e 
o aprimoramento dos planos, à luz dos trabalhos da Comissão de 
Evacuação de 1938. Em decorrência, a responsabilidade sobre a 
evacuação é transferida para os setores de saúde e educação, e 
o país é dividido em três subáreas: (1) evacuação, (2) recepção e 
(3) neutra (ANDERSON; GREAT BRITAIN. COMMITTEE ON EVA-
CUATION, 1938). Essa divisão tornou-se pública em proveito da 
coordenação nacional, enquanto o Ministério da Guerra mantinha 
sob sigilo mapas de análise de vulnerabilidade a bombardeios 
aéreos (TITMUSS, 2014, p. 24). 

Em janeiro de 1939, as famílias britânicas são solicitadas a 
cooperar com as pesquisas da defesa civil, levadas a cabo pelas 
voluntárias do recém-criado Women’s Voluntary Service (WVS); 
era preciso levantar não só a demanda de futuros refugiados 
como também a oferta de vagas de hospedagem nas regiões 
de recepção (MAWSON, 2016). Em março de 1939, a Alemanha 
ocupa a Checoslováquia muito além dos Sudetos, testando os 
limites da tolerância britânica e francesa. Diante da escalada da 
crise, as famílias britânicas são estimuladas a registrarem seus 
filhos para a evacuação, e ensaios se tornam frequentes. 

Em 23 de agosto, a desesperança e o sentimento de urgência 
tomam conta do país, quando os jornais noticiam o tratado de não 
agressão celebrado entre a Alemanha e a URSS. Eram férias de 
verão e as crianças estavam em casa, o que exigiu do Ministério 
da Saúde a expedição de notificações de regresso antecipado 
para alunos e professores (MAWSON, 2016). Na manhã do 31 
de agosto, o município de Londres recebe a ordem de iniciar a 
evacuação (LCC,1940), pondo em marcha os planos meticulo-
samente elaborados desde a Crise de Munique. 

QUITANDINHA
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Em 1º de setembro de 1939 tem início a 2ª GM. Em Londres, a população 
em geral não imaginava que a guerra seria tão longa e brutal como os seis anos 
seguintes atestariam. Mas o medo dos bombardeios era vívido e suficiente para 
mover um êxodo de proporções bíblicas. John Hawkins relata as lembranças 
de sua mãe, quando a evacuação foi iniciada.

Certa manhã, carregados de mochilas, máscaras de gás, malas e sobretudos, 
fomos todos mais uma vez enfileirados no pátio da escola e contados. Mas, 
em vez de ser devolvidos às nossas salas de aula, Rose e eu recebemos 
uma carta e fomos mandados direto para casa. A carta aparentemente era 
para informá-la de nossa provável evacuação e pedia que ela fosse à escola 
naquela mesma noite, tanto para assinar seu consentimento final quanto 
para receber todos os detalhes necessários. A última frase foi fortemente 
sublinhada e disse de forma bastante simples, “A evacuação deve ocorrer 
imediatamente”. Olhamos com os olhos arregalados de espanto para a 
repentina enxurrada de lágrimas de angústia de mamãe enquanto ela lia 
(MAWSON, 2016, p. 13, tradução nossa).

E de fato a evacuação teve início. Em Londres, foram estabelecidos 1.589 
pontos de reunião e 168 estações de embarque, de onde os evacuados segui-
ram para 271 locais nas regiões de recepção (LCC, 1940). O metrô, os trens e os 
ônibus icônicos de dois andares foram mobilizados para o transporte de 827.000 
alunos desacompanhados, 524.000 mães e crianças em idade pré-escolar juntas, 
quase 13.000 mulheres grávidas, 7.000 pessoas com necessidades especiais 
e 103.000 professores e ajudantes (CALDER, 2012, p. 37).

A despeito dos temores (perfeitamente justificáveis), nenhuma criança se 
perdeu e não houve um único acidente ou vítima. Esse foi o ato mais dramático 
dentro de um movimento migratório maior, que se desenvolveu entre junho e 
setembro de 1939, deslocando entre 3,5 e 3,7 milhões de pessoas das áreas 
consideradas perigosas para as áreas seguras (CALDER, 2012, p. 35). A evacu-
ação pública era parte de uma estratégia maior, que incluía também o estímulo 
à evacuação por meios próprios para aqueles que possuíssem recursos ou 
familiares nas zonas seguras ou neutras.

A evacuação trouxe à tona as condições precárias de vida da população 
urbana mais pobre. Muitas famílias foram incapazes de prover os itens soli-
citados para a evacuação ou tiveram que se endividar para comprar artigos 
elementares como calçados, casacos e escovas de dentes. A hospedagem 
de crianças pobres em casas de classe média promoveu episódios de estra-
nhamento e assombro, que logo se tornariam questões políticas importantes. 
Casos de desnutrição, piolhos, micoses e verminoses fomentaram discussões 
parlamentares sobre a eficácia das políticas sociais que precederam a guerra 
(GARDINER, 2016). Nas palavras de Calder (2012, p. 34, tradução nossa), “Ela 
ofereceu uma prova experimental de que os pobres eram terrivelmente pobres 
tanto no Sudeste do país quanto na Grã-Bretanha do século XIX.” As autoridades 
de recepção dos deslocados das áreas evacuadas e a alocação dos anfitriões 
constataram a contradição óbvia do agir estatal – as crianças que a evacuação 
buscava proteger eram as mesmas que a pobreza abatia e debilitava.
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3º Ato: regionalização e adaptação da defesa civil no  
Pós-2a Guerra Mundial

Tal como foi previamente apresentado em “As Cinco 
Faces de Apophis: sobre males compartilhados, paradig-
mas de segurança e defesa planetária” (MARTINS, 2021), a 
perspectiva de uma guerra nuclear estimulou a formação do 
campo de estudo dos desastres na década de 50. Embora 
não estivessem conectadas com o legado de Prince, as 
novas pesquisas fizeram uso da mesma agenda temática. 
Dessa vez, contudo, a motivação era diferente. 

A frenética corrida armamentista entre EUA e URSS 
promoveu um aumento brutal da quantidade e da sofisti-
cação das armas nucleares e suas plataformas de lança-
mento. Nas palavras de Buzan e Hansen:

Esses problemas eram considerados urgentes. Devi-
do às suas contribuições cruciais durante a Segunda 
Guerra Mundial, especialistas civis, particularmente 
físicos e cientistas sociais, agora podiam se especia-
lizar em assuntos militares sob a égide da segurança, 
a qual, diferente de “guerra” ou “defesa”, conectava 
tranquilamente os aspectos militares e não militares do 
assunto (BUZAN; HANSEN, 2009, p. 116). 

Em decorrência, o campo de estudo das relações in-
ternacionais assumiu um papel central na pesquisa sobre 
desastres, particularmente suas ramificações dedicadas à 
investigação dos conflitos armados. Duas vertentes de pes-
quisa podem ser claramente identificadas: os estudos es-
tratégicos e os estudos para paz. Discutiremos a primeira. 

Os estudos estratégicos constituem uma ampla e rica 
subárea de pesquisa das Relações Internacionais inte-
ressada nos instrumentos de aplicação da força e no seu 
significado dentro das relações entre os Estados nacionais 
(BUZAN; HANSEN, 2009). A reflexão sobre o uso da força 
está logicamente vinculada às tecnologias militares em uso 
ou em desenvolvimento. Assim, com a ascensão das armas 
nucleares, a necessidade de uma escola de pensamento 
sobre o assunto tornou-se óbvia, especialmente após a 
crise dos mísseis de Cuba em 1962.

Os estudos estratégicos tinham também dois importan-
tes traços distintivos: a clara intenção de fazer prescrições 
para a política pública e a cultura de selecionar seus temas 
“a reboque” da agenda política (e suas habituais metas 
de curto prazo). Inserida nesse contexto, a ciência dos 
desastres se debruçou principalmente sobre questões 
relacionadas ao impacto dos ataques com bombas nucle-
ares e à organização e eficácia da defesa civil em caso de 
um conflito nuclear, sem maiores considerações sobre 
como preveni-lo.

Países periféricos ou indiferentes à questão nuclear 
percorreram, contudo, trajetórias bem distintas de cons-
trução de suas defesas civis. Na Colômbia, por exemplo, 
o Estado reconheceu a necessidade de enfrentamento 
de calamidades públicas em 1949, após o assassinato 
de Jorge E. Gaitán, advogado e líder do Partido Liberal 
(LAVELL; FRANCO, 1996). O evento, conhecido como 
Bogozato, ocorreu em 1948 e desencadeou uma grande 
revolta popular, resultando na destruição de monumentos 
históricos e prédios públicos da capital, além de 5.000 
vítimas fatais (SUSIN, 2018).

O Brasil, por outro lado, sob a influência do modelo 
britânico, estabeleceu uma estrutura de defesa civil em 
1942. Denominado inicialmente “Serviço de Defesa 
Passiva Antiaérea” (BRASIL, 1942), a estrutura foi reno-
meada como “Serviço de Defesa Civil” (BRASIL, 1943), 
sendo extinta em 1946 (BRASIL, 1946). Não obstante 
serem muitíssimo improváveis, os ataques aéreos foram 
considerados ameaças, e medidas análogas às inciativas 
britânicas foram tomadas.

O Decreto-lei 4.098/1942 instituiu tarefas específicas 
de instrução, proteção contra gases, remoção de intoxica-
dos, enfermagem, vigilância aérea, prevenção e extinção 
de incêndio, limpeza pública, desinfecção, policiamento, 
fiscalização da execução de ordens além de construção 
de trincheiras e abrigos de emergência. (BRASIL, 1942). 
À época os cariocas viveram parte da experiência britânica 
em treinamento e preparação para bombardeios, além da 
desconfiança e do medo associado à rede de espionagem 
alemã (SANDER, 2007).
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desastres naturais. Adaptou-se um modelo de embate 
contra um “inimigo natural” para enfrentar um potencial 
“inimigo militar”.

4º Ato: vivência global dos desastres e internacionalização da 
pesquisa e da política 

Para entender como processos de ocupação inade-
quada se desenvolvem, como no caso de Petrópolis, é 
oportuno recorrer ao trabalho do geógrafo norte-americano 
Gilbert White (1911-2006), raro exemplo de pioneirismo e 
longevidade na ciência dos desastres. Debruçado sobre a 
gestão de recursos hídricos, tema que marcaria a sua vida 
acadêmica, White desafiou a ideia do desastre natural como 
fatalidade, premissa que embasa o paradigma do enfren-
tamento, apontando a ação humana e deliberada como 
fator contribuinte. Logo em 1936, num dos seus primeiros 
artigos, encontramos essa proposição de vanguarda.

Na década de 60 o setor ressurgiu como resposta 
aos desastres decorrentes de chuvas fortes na região 
Sudeste do país, particularmente aquelas que provocaram 
enchentes na cidade do Rio de Janeiro e deslizamentos na 
Serra das Araras (RJ) e Caraguatatuba (SP), nos verões de 
1966/67 (PMRJ, 2022). Um grupo de trabalho foi estabe-
lecido e criou o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da 
Guanabara, estabelecendo a primeira defesa civil estadual 
do país e contribuindo para a formação de estruturas fede-
rais análogas (PMRJ, 2022).

Na Nova Zelândia, na década de 1940, a adaptação do 
modelo britânico ocorreu em articulação com as lições 
pregressas da resposta aos terremotos de Murchison 
(1929) e da Baía de Hawke (1931) (KIPP, 2016). Foi, por-
tanto, um processo inverso ao brasileiro. As demandas de 
proteção da população contra bombardeios aéreos foram 
acomodadas ao esquema pré-existente de resposta aos 
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Todos os cursos d´água em seu estado natural experi-
mentam flutuações de vazão de estação para estação 
e de ano para ano, o que causa variação na extensão e 
profundidade da inundação de suas várzeas. Ao ajustar 
o uso de uma determinada parte de uma várzea às 
condições de inundação, o homem tem a opção de 
ocupar a terra sob o risco de inundações ocasionais, de 
ocupá-la com proteção parcial ou completa e de ficar 
completamente fora da várzea. Esse leque de opções 
se aplica a terras que foram ocupadas, apesar de, ou 
sem conhecimento de, uma ameaça de inundação, 
bem como àquelas que estão desocupadas devido a 
inundações ou por outros motivos. Numerosas várzeas 
foram assentadas em completa ignorância dos trans-
bordamentos que algum dia ocorrerão. Muitas outras 
foram invadidas conscientemente por interesses, 
dispostos a arriscar danos causados por inundações, a 
fim de utilizar solos aluviais férteis, águas navegáveis, 
instalações de suprimento de água e eliminação de 
resíduos ou outros recursos naturais que não estão 
prontamente disponíveis fora da planície (WHITE, 1936, 
p. 133, tradução nossa).

A perspectiva do “desastre natural” tornou-se prevalen-
te na segunda metade do século XX e o aumento global da 
frequência e da severidade dos desastres repercutiu na co-
munidade internacional, contribuindo para o crescimento do 
interesse científico e do engajamento político com o tema.

Há claras evidências que posicionam os anos 80 como 
marco desse crescimento. Hannigan (2012) oferece duas 
explicações possíveis para esse fenômeno: (1) o crescimen-
to seria a resposta da comunidade científica a um clamor 
internacional por mais segurança, diante dos desastres 
ocorridos nas décadas de 60 e 70 e (2) o crescimento 
seria uma consequência natural da internacionalização das 
redes de pesquisa em geociências, área que desde cedo 
identificou os benefícios da padronização de métodos e 
equipamentos e do compartilhamento global de informa-
ções. Vejamos essas explicações não como alternativas 
excludentes, mas como respostas complementares.

Quanto à primeira explicação, não sendo oportuno listar 
exaustivamente todos os eventos catastróficos, cabem 
algumas ilustrações. Em setembro de 1962 a região de 
Qazvin, no Irã, sofreu um terremoto de magnitude 7,3 
na escala Ritcher, que matou 12.000 pessoas e afetou 

103.000; em outubro de 1963, o furacão Flora atingiu Tri-
nidad e Tobago, Jamaica, Haiti, Granada, República Domi-
nicana e Bahamas, matando 7.191 pessoas (CRED, 2019). 
A Assembleia Geral das Nações Unidas tratou do terremoto 
pela Resolução 1.753, fazendo pedidos e recomendações 
aos países membros e chamando atenção quanto à neces-
sidade de cooperação internacional na área de sismologia 
e engenharia, em proveito da concepção e projeto de 
construções mais resistentes aos terremotos e de um 
sistema de alarme antecipado de tsunamis. O furacão no 
Caribe foi objeto da Resolução 1.888, em que os países e 
organizações não governamentais (ONG) foram convidados 
a “estudar” formas de ajudar os países afetados, um apelo 
pertinente diante da ausência de procedimentos maduros 
de assistência coordenada e de um setor específico de 
resposta a desastres dentro da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Tamanha perda e sofrimento não teriam espaço na 
agenda internacional se não fosse a vivência global das 
catástrofes, proporcionada pela difusão crescente de infor-
mação pelas mídias de massa. Não só a comunicação pelo 
texto escrito, ilustração e fotografia, mas especialmente 
pela imagem em movimento, entregue primeiramente 
pela tela do cinema e mais tarde direta e instantaneamente 
pela televisão.

A influência política crescente do contínuo cinejornal/
televisão pode ser confirmada pelo histórico de recursos 
para a remediação dos desastres. A aplicação de recursos 
públicos federais norte-americanos em diferentes anos 
fiscais revela diferenças esclarecedoras. Em 1927, o go-
verno dos EUA respondia por apenas 3,3% da cobertura 
dos danos, enquanto em 1955 e 1964 esse valor alcançou 
respectivamente 6,2% e 12,8%, chegando ao patamar 
notável de 48,3% em 1972 – aumento que Erwann Michel-
-Kerjan e Paul Slovic correlacionam ao crescimento das 
então “novas” mídias (MICHEL-KERJAN; SLOVIC, 2010, 
fig. 18.1).

Quanto à segunda explicação, no caso dos desastres 
naturais, os fenômenos estudados comumente ultra-
passam as fronteiras nacionais. A curiosidade científica 
acaba, então, por mover os pesquisadores em direção à 
cooperação internacional. Esse movimento, inicialmente 
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voluntário, tornou-se praticamente obrigatório em ciências 
como a meteorologia, a oceanografia e sismologia, uma vez 
que o estabelecimento de padrões e o compartilhamento 
da infraestrutura de coleta de dados tornaram-se regra, 
criando as primeiras redes globais de pesquisa científica 
(HANNIGAN, 2012). 

Se o estabelecimento dessas redes precede a cons-
trução de uma política global para os desastres, podemos 
dizer que, sob a égide dessa política, as redes se consoli-
daram e ganharam maior legitimidade no campo quando 
suas associações internacionais foram sucedidas por 
instituições pertencentes ao sistema ONU. Dentro desse 
contexto, o paradigma do enfrentamento foi desafiado por 
uma concepção nova do desastre, filiada ao pensamento 
de Gilbert White, e sua perspectiva que desnaturalizava o 
desastre. Esse processo se deu de modo concomitante 
às discussões ambientais da década de 60, provocando 
um entrelaçamento não necessariamente harmonioso de 
diferentes perspectivas. 

Essa discussão nos remete a um ponto privilegiado de 
observação histórica – a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano. Realizada em 1972, na 
cidade de Estocolmo, a conferência explicitou as disputas 
e mudanças que marcaram o fim da década de 60. O em-
baixador brasileiro na Índia, André Aranha Corrêa do Lago 
(2006), faz uma síntese oportuna do contexto histórico, 
ao enunciar cinco aspectos de interesse: (1) nos EUA, a 
luta pelos direitos civis e o debate em torno da Guerra do 
Vietnã; (2) na Europa Oriental a ação repressiva da URSS 
na Tchecoslováquia; (3) o movimento ecológico no mundo 
ocidental, parte de um movimento mais amplo de contes-
tação de valores por uma nova classe média, “cuja edu-
cação e grau de liberdade permitiam explorar alternativas 
políticas para expressar sua insatisfação” (LAGO, 2006, pp. 
27–28); (4) países em desenvolvimento enfrentando graves 
problemas sociais e econômicos, dentro de um espaço de 
pouca autonomia, delimitado pelas disputas entre os “EUA 
e URSS; e (5) a repercussão de obras populares como 
“Silent Spring” (1962), de Rachel Carson, “The Tragedy of 
Commons” (1968) e “Exploring New Ethics for Survival” 
(1972) de Garrett Hardin, “This Endangered Planet” (1971), 
de Richard Falk, e principalmente “The Limits to Growth”, 
editado por Donella Meadows.
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Em um percurso paralelo às discussões ambientais, 
repercutindo e catalisando vontades políticas e interesses 
científicos confluentes em torno dos desastres naturais, a 
Assembleia Geral da ONU aprovou em 1989 a Resolução 
44/236, que estabeleceu os anos 90 como a “Década Inter-
nacional para Redução dos Desastres Naturais” (DIRDN). 
Para além da contribuição de meteorologistas e geólogos, 
coube aos engenheiros civis um papel preponderante no 
fomento dessa iniciativa, considerando a maturidade e a 
influência política que a área havia conquistado, especial-
mente em regiões sujeitas a terremotos e com ciência 
pujante, como o Japão e a costa oeste dos EUA (HANNI-
GAN, 2012). 

Mas logo a perspectiva das geociências/engenharia 
chocar-se-ia com as outras abordagens imbricadas no 
sistema ONU. A década de 90 começa com a Rio 92, a 
conferência que dá seguimento às discussões de Estocol-
mo, e que não guardava correlação com as tratativas que 
motivaram a DIRDN. A primeira conferência internacional 
da ONU sobre desastres aconteceria dois anos mais tarde, 
em Yokohama (Japão). Longe dos holofotes, Yokohama 
exibiu claramente sua orientação centrada no paradigma 
do enfrentamento, embora alusões sobre a vulnerabilidade 
induzida pela pobreza já estivessem presente no texto final 
da conferência. 

Assim, a década de 90 tornar-se-ia uma arena de dispu-
tas conceituais em torno de um vocabulário em ampliação, 
onde ao desastre e à vulnerabilidade seriam acrescentados 
a resiliência, o risco, a segurança humana e o desenvolvi-
mento. Além das pressões pela expansão conceitual da 
vulnerabilidade, havia uma certa diáspora entre a perspec-
tiva ambiental e o paradigma do enfrentamento. Como se 
isso não bastasse, os conflitos armados, os atentados e a 
fome no mundo desafiariam a modelagem perigo versus 
população vulnerável, gerando uma nova categoria de 
desastre – a “Emergência Complexa”. 

Reconhecendo a impossibilidade de impedir por com-
pleto os desastres, as conferências de Hyogo (2005) e 
Sendai (2015) adotariam a redução dos riscos de desastre 
como objetivo permanente, estabelecendo programas e 
instrumentos que visavam mitigar os danos e/ou reduzir 
as probabilidades de ocorrência e facilitando a interlocução 
com a comunidade das ciências e políticas ambientais. Em 
particular as conferências propuseram a adoção do ciclo de 
gestão de riscos e desastres, originado no trabalho de Carr 
(1932) e composto (na versão contemporânea) por cinco 
fases, a citar: (1) prevenção, (2) mitigação, (3) preparação, 
(4) resposta e (5) recuperação e reabilitação. 

QUITANDINHA
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5º Ato: a construção da defesa civil contemporânea
A ocorrência de um desastre gera demandas sociais 

urgentes que favorecem a mudança, mas não quaisquer 
mudanças. O inventário de soluções disponíveis e even-
tualmente represadas pelas condicionantes pré-desastre 
serão os objetos de reflexão e escolha no pós-desastre. 
Em síntese: quando acontece um desastre de grande 
repercussão, o imperativo da ação urgente motiva as lide-
ranças políticas a buscarem as abordagens que estejam 
disponíveis para o pronto uso.

Diante das enchentes de 1966/1967, Negrão de Lima, 
governador do Rio de Janeiro, dispunha de um único mo-
delo de resposta dentro do inventário de soluções acessí-
veis – a defesa civil do Governo Vargas. Em 2011, diante 
do gravíssimo desastre da região serrana, que resultou em 
916 vítimas fatais (incluindo 74 petropolitanos) (DCMP, 
2021), recorreu-se à nascente comunidade de pesquisa e 
prática que um ano antes havia realizado a 1ª Conferência 
Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária (2010), 
entre outras conferências e seminários correlatos.

A 1ª CNDC reuniu em torno de 4.500 pessoas para 
discutir fundamentos e diretrizes para uma nova Política Na-
cional de Defesa Civil, endereçando três aspectos conside-
rando essenciais: “inexistência de uma cultura permanente 
de defesa civil com ênfase na prevenção; modelo de ação 
pautado numa perspectiva restrita ao resgate e proteção; 
aceitação de que o passivo dos desastres ficasse a cargo 
das pessoas afetadas” (CEPED-UFSC, 2012, p. 13). A 1ª 
CNDC foi realizada em continuidade às pautas de discussão 
e pesquisa do V Seminário Internacional de Defesa Civil (V 
DEFENCIL), evento que reuniu um público em torno de 
5.000 pessoas na cidade de São Paulo, no ano de 2009, e 
foi promovido pela ação articulada da Secretaria de Defesa 
Civil Nacional, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de 
São Paulo e Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 
sobre Desastres (CEPED da Universidade Federal de Santa 
Catarina (CEPED-UFSC, 2012, p. 14). 

Assim, em 2011, havia uma agenda de propostas laten-
tes que subsidiaram a ação política quando o desastre da 
Região Serrana se abateu sobre a população fluminense. 
Entre as inovações resultantes cabe destacar (1) a criação 
do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Na-
turais (CEMADEN) em 2011, (2) a promulgação da Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC) em 2012,  
(3) a adoção dos princípios e diretrizes de redução de ris-
cos de desastre propostos pelo Marco de Ação de Hyogo 
(2005), (4) a criação do Sistema Integrado de Informações 
sobre Desastres (S2iD) e (5) o Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia Nacional de Gestão Integrada em Riscos de 
Desastres Naturais (GIDES), a partir da parceria firmada 
entre a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a Agência 
de Cooperação Internacional do Japão (JICA). 

O CASO PETRÓPOLIS
Os exemplos da Colômbia, Brasil e Nova Zelândia ilus-

tram o modo como o global dialoga com as peculiaridades 
regionais e locais. Afinal, diferentes regiões do mundo 
possuem diferentes histórias de enfrentamento dos desas-
tres. Culturas próprias, bem mais antigas que as práticas 
técnicas e científicas modernas, se formaram e amadure-
ceram. No caso de Petrópolis, é preciso revisitar as origens 
relativamente recentes do munícipio, para identificar os 
aspectos estruturantes dos seus arranjos socioespaciais. 

Em 15 de fevereiro de 2022, chuvas com um volume 
assombroso de 260 mm (CEMADEN, 2022) deflagaram 
inundações bruscas, alagamentos, enxurradas e movi-
mentos de massa, resultando em: (1) 233 vítimas fatais; 
(2) quatro desaparecidos e (3) a destruição ou interdição 
de milhares de imóveis residenciais e comerciais (PMP, 
2022)1. Com uma área de 791,144 km² e uma população 
estimada de 307.144 habitantes (IBGE, 2022), o município 
é cortado por cinco rios (Quitandinha, Palatinato, Santo 
Antônio, Bonfim e Piabanha) e está situado numa região 
sujeita a inundações sazonais e deslizamentos, fenômenos 
particularmente agravados pela forma como o espaço foi 
ocupado desde sua fundação, em 1843.

A pesquisadora Rafaela Assumpção (2015), em sua 
tese “Petrópolis – um histórico de desastres sem solução? 
Do Plano Köeller ao Programa Cidades Resilientes”, afir-
ma oportunamente o seguinte: (1) o sítio escolhido para a 
fundação da Petrópolis, a Fazenda do Córrego Seco, era 
inapropriado quantos aos aspectos hidrológicos, e sua ocu-
pação e desenvolvimento urbano contribuíram para o agra-
vamento das cheias que ocorriam naturalmente na região;  
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(2) A despeito dos problemas impostos pela seleção ina-
dequada do local de fundação, o respeito ao planejamento 
urbano estabelecido no século XIX (Plano Köeler) e sua 
expansão para todos os cinco distritos da cidade teriam 
resultado num arranjo espacial mais seguro nos dias de 
hoje. Mas não foi o que aconteceu: “a especulação, a 
necessidade da própria Fazenda Imperial de gerar mais 
lucros, com o aforamento de terras, levou à abertura de 
ruas de meia encosta, para aumentar o número de prazos 
aforáveis” (ASSUMPÇÃO, 2015, p. 224). 

No século XX, o município registrou desastres com 
vítimas desde a década de 1930. O diagnóstico do muní-
cipio, realizado em proveito do seu Plano de Contingências 
2021/2022, identificou 96 áreas de risco e concluiu que: 

O município de Petrópolis, nas últimas décadas, vem 
sofrendo uma intensa expansão urbana, sem um 
planejamento adequado do uso do solo. A ocupação 
desordenada nas áreas de encosta da cidade, com cons-
truções de edificações sem acompanhamento técnico 
especializado, associada à falta de percepção de risco da 
população e à condição social existente, é uma realidade 
que potencializa o grau de risco em relação aos eventos 
de movimentos gravitacionais de massa, enchentes e 
inundações. (...) Comumente, são observados cortes 
nos taludes/encostas, desmatamentos, implantação 
irregular de instalações hidrossanitárias, despejo de 
esgoto em fossas ou sumidouros, além da falta de 
canalização da água servida e despejo inadequado do 
lixo. As intervenções citadas causam desestabilização 
das encostas e criam cenários de grande vulnerabilidade 
para a população local (DCMP, 2021).

Foi possível observar que Petrópolis está inserida 
dentro do movimento nacional de mudança das práticas 
e diretrizes do setor que ocorreu a partir da década de 
2010, cabendo destacar alguns marcos locais de interesse 
como: (1) a criação da Secretaria Municipal de Defesa Civil 
em 2013, (2) a instalação e operação de redes de pluviô-
metros automáticos a cargo do CEMADEN e do Instituo 
Estadual do Ambiente (INEA), a (3) a existência de Planos 
de Contingência específicos para Chuvas Intensas, Estia-
gem e Incêndios Florestais, (4) a inclusão do munícipio 
em iniciativas de cooperação internacional no âmbito da 
GIDES e (5) a adesão de Petrópolis ao Programa da ONU 
Cidades Resilientes. 

Outrossim, os esforços setoriais da defesa civil não são 
suficientes para o enfrentamento de desafios como os que 
provocaram a tragédia de 2022. A garantia da segurança em 
um ambiente em deterioração crescente, sujeito a ameaças 
mais poderosas e cada vez mais frequentes, é uma tarefa 
dificílima. Requer agir como a “Rainha Vermelha”, perso-
nagem da obra “Alice no País das Maravilhas” de Lewis 
Carroll (1895), que corria muito para ficar no mesmo lugar.2 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo atento dos desastres não é capaz de descre-

ver e explicar somente os seus temas “clássicos”, como 
a ajuda humanitária, as mudanças sociais abruptas e o 
comportamento humano em circunstâncias extraordinárias. 
É capaz de revelar também os mecanismos que regem a 
vida em comum e suas formas de organização, das mais 
simples às monumentais.

Sistemas complexos, como as sociedades contempo-
râneas, são difíceis de compreender em seus modos cor-
riqueiros de funcionamento. É doloroso, mas indispensável 
constatar, que na ruptura, na excepcionalidade, se revelam 
mais claramente os filamentos da grande teia que nos 
conecta e os mecanismos sutis que a fazem florescer ou 
decair. O caso de Petrópolis não é uma exceção. Conhecer 
a história dos imbricamentos entre a geografia física, as 
dinâmicas socioambientais e a cultura do enfrentamento 
dos desastres é tarefa indispensável à construção de 
uma cidade mais segura. Considerando os avanços expe-
rimentados pela defesa civil no século XXI, é necessário 
dar atenção e visibilidade igualmente à dimensão humana 
do desastre, para além da parametrização de volumes de 
chuvas, danos e prejuízos. 

Sobre a Grã-Bretanha do Pós-2ª Guerra Mundial, Calder 
(2016) alerta que a evacuação foi a primeira das iniciativas 
sociais que uniram as pessoas em torno dos imperativos da 
defesa civil e militar; e que, tal como na 1ª Guerra Mundial, 
a cooperação da população acabaria sendo recompensada 
com mais equidade, bem-estar social e um padrão de vida 
melhor para os mais pobres. Todavia, para que cidades 
como Petrópolis se beneficiem da coesão solidária propor-
cionada pelo engajamento com a defesa civil, é preciso que 
o tema ocupe uma posição central na reflexão científica, 
na ação política e na participação comunitária. E que os 
debates sigam para além do paradigma do enfrentamento. 

O autor é professor do Programa de Pós-Graduação em De-
fesa e Segurança da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e Conselheiro da Associação Brasileira de Redução de Riscos 
de Desastre (ABRRD)
bragamartins@gmail.com 

QUITANDINHA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

113MARÇO 2022

NOTAS DE RODAPÉ

1. Dados contabilizados a partir do último boletim da Defesa Civil Municipal de Petrópolis, publicado em 13/03/2022. 

2. O termo “Rainha Vermelha” tornou-se popular na literatura científica para designar organismos ou instituições em ambientes competitivos, onde 
os agentes precisam coevoluir com seus competidores, para se manterem numa mesma posição relativa de poder.
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Uma 
reinterpretação 

questionada

Gilda Oswaldo 
Cruz

Pianista e musicóloga 

HEITOR 
VILLA-
LOBOS  
E A SEMANA 
DE ARTE 
MODERNA

Vaiado, hostilizado, alvo de saraivadas de tomates, 
ovos podres e cebolas, Heitor Villa-Lobos roubou a 

cena durante as três récitas em que se apresentaram 
obras suas na Semana de Arte Moderna de 22. Não 

foram as inovadoras pinturas de Malfatti, Zina Aita 
ou Di Cavalcanti ali expostas, nem as intervenções 

dos poetas e teóricos modernistas, a despertar a 
polêmica mais viva e a feroz indignação de uma parte 

da crítica e do público paulistano: foram a música, a 
figura e a ousadia do compositor carioca. Ele, naquele 

momento, aos 35 anos, já era autor de uma obra 
extensa, madura e radicalmente original.
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Acostumado às farpas da maior parte da crítica carioca, 
mostrou-se intrépido face à polêmica: “A coroa de vaias 
foi o que me cobriu de glória”.

Praticamente autodidata, por um lado bebera Villa- 
Lobos da grande tradição da música erudita ocidental, a 
partir de Bach, Mozart e Haydn, passando pela renovação 
romântica a partir de Wagner e Berlioz e se apropriando 
das conquistas formais da nova música francesa, de Saint-
-Saens a Debussy e Ravel. Graças à íntima amizade que 
fizera no Rio com Darius Milhaud e Artur Rubinstein, já 
conhecia o “Pássaro de Fogo” e a “Sagração da Prima-
vera” de Strawinsky. Seu principal livro de estudo fora 
durante muitos anos o “Manual de Composição Musical” 
de Vincent d’Indy.

Por outro lado, desde a juventude frequentara e parti-
cipara assiduamente como violonista das rodas de choro 
e dos grupos de serestas, ao tempo de sua boêmia juven-
tude, e aprendera a conhecer por dentro e a reverenciar 
a música de grandes figuras da música popular carioca, 
como Pixinguinha, Donga, Sinhô e outros. As suas longas 
viagens pelo interior do Brasil, nunca pormenorizadamente 
documentadas, proporcionaram-lhe ricas experiências 
musicais e farta recolha do folclore nativo.

Munido dessa singular autoformação, começara a criar 
uma música que amalgamava essas influências e as meta-
bolizava num produto final inteiramente novo e fascinante. 
De fato, Lobos praticara, avant-la-lettre e largamente, a 
Antropofagia estética postulada por Oswald de Andrade. O 
que não chega a ser novidade no amplo quadro da história 
da cultura.

Fizeram outra coisa na Roma de antes e depois de 
Augusto os neopoetas Catulo, Propércio e Tibulo ao degluti-
rem seus modelos gregos, como Calímaco, Alceu e Safo, e 
transformá-los na poesia mais original em língua latina? Não 
os imitara Camões alimentando-se de Petrarca e o dolce 
stil nuovo, e Shakespeare ao apropriar-se de versos inteiros 
de Ovídio? Johann Sebastian Bach, ávido colecionador de 
partituras de seus colegas franceses, italianos, ingleses e 
alemães, não construíra a sua obra monumental a partir de 
uma síntese da música europeia?

A música de Villa-Lobos ouvida naquelas três históricas 
jornadas demonstrou a existência do que se veio a deno-
minar como o Primeiro Modernismo brasileiro, cujas raízes 
e florescimento ocorreram sobretudo no Rio de Janeiro. 
Outro expoente dessa corrente foi o próprio idealizador da 
Semana, o pintor Di Cavalcanti, companheiro de Villa nas 
suas excursões noturnas à boêmia carioca.

Villa-Lobos foi o único compositor convidado a participar 
no evento, pela simples razão de que nenhum outro havia 
no país com obra tão inovadora.

Há que assinalar, porém, que a renovação estética pre-
gada e exigida pelos teóricos marcantes do movimento de 
22 mudaria de caráter a partir de 1924, quando passaram 
eles a fazer finca-pé na necessidade de condicionar a ver-
dadeira modernidade de uma obra de arte brasileira ao seu 
caráter nacional. Tanto assim que Mário de Andrade, que 
de início saudara Villa-Lobos como o “Homero brasileiro”, 
distanciou-se mais tarde do criador dos Choros e passou a 
considerar Camargo Guarnieri, mais fiel ao folclore nacional, 
como sua principal fonte inspiradora, o verdadeiro arauto 
da música nova no país.

O que pretendo demonstrar nesta breve aproximação é 
que, ao contrário do que propaga uma corrente revisionis-
ta, surgida nos primeiros anos deste século 21, a música 
de Villa-Lobos não precisou das influências que ele teria 
sofrido a partir de sua primeira permanência em Paris, 
em 1923, para tornar-se naquilo que já era: anos antes de 
1922 ele conseguira já plasmar a perfeita compenetração 
do elemento erudito europeu ao popular e/ou folclórico 
brasileiro, que o tornaria num dos compositores mais 
originais do seu tempo.

Entre os revisionistas, citarei sobretudo Paulo Renato 
Guérios, que em 2001 publicou um artigo que despertaria 
polêmica: “Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico pari-
siense: convertendo-se num músico brasileiro” (Guérios, 
2003).

Principia por relatar um episódio já descrito por Aracy 
Amaral em seu livro sobre Tarsila:

“Em seguida à sua chegada a Paris em 1923, Heitor 
Villa-Lobos foi convidado a um almoço no studio da pintora 
Tarsila do Amaral, no qual estavam presentes, entre outros, 
o poeta Sérgio Milliet, o pianista João de Souza Lima, o 
escritor Oswald de Andrade e, entre os parisienses, o 
poeta Blaise Cendrars, o músico Erik Satie e o poeta e 
pintor Jean Cocteau.

CENTENÁRIO
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QQuando se falou sobre a arte de improvisação musical, Villa-Lobos, que já tinha extensa obra 
para piano solo, sentou-se ao Erard de concerto de Tarsila para improvisar. Imediatamente, Jean 
Cocteau, conhecido por suas boutades e gestos teatrais, sentou-se no chão, sob o piano, ‘para que 
pudesse ouvir melhor’. Ao final da improvisação de HVL, no entanto, Cocteau voltou à sua poltrona 
e atacou ferrenhamente o que ouvira: na sua opinião, a música que o compositor apresentara não 
passava de uma emulação dos estilos de Ravel e Debussy. Villa-Lobos imediatamente começou 
outra improvisação. Cocteau, no entanto, continuava intransigente questionando agora se uma 
improvisação podia ser feita dessa forma, sob encomenda. Os dois artistas começaram a discutir 
acaloradamente e por pouco não brigaram.”

O que chama a atenção nesse episódio e noutros que citarei no presente texto é o fervor ide-
ológico que permeia as ideias de artistas ou teóricos em relação à música, uma arte em princípio 
abstrata e que pareceria imune a tais processos.

Farei aqui uma pequena digressão para ilustrar esse ponto trazendo alguns exemplos, a começar 
por Platão, que nas páginas de “A República” escreve:

“– Dissemos que queixas e lamentos não teriam lugar em nossos discursos.
– De fato, não deviam ter.
– E quais são as harmonias lamentosas? Diz-me, já que és músico.
– A lídia mista, a lídia aguda e outras semelhantes.
– Ora bem, tais harmonias não deveriam ser rejeitadas? São perniciosas, mesmo para as mu-
lheres, a quem o dever obriga a uma atitude recatada, e com maior razão também aos homens.
– Estou inteiramente de acordo.
– Deve-se dizer ainda que nada assenta pior aos guardiães da República do que a ebriedade, a 
moleza e a preguiça.
– Nada a contradizer.
– E quais são as harmonias moles, ideais para os bêbedos?
Há uma espécie de harmonia jônica, e umas quantas lídias, que são chamadas de harmonias 
covardes.
Ora bem, amigo, já vês que utilidade podem ter elas para os guerreiros?”

As suas longas viagens pelo interior do 
Brasil, nunca pormenorizadamente documentadas, 

proporcionaram-lhe ricas experiências musicais e 
farta recolha do folclore nativo
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NNa Idade Média, um determinado intervalo, a quarta aumentada, foi banido e denominado 
diabolus in musica. Justamente figura ele no baixo do famoso acorde da abertura do Tristão, que 
tanto alimentou a música pós-wagneriana.

Para dar mais um exemplo, citemos o reformador João Calvino que, para evitar que as pala-
vras dos cânticos litúrgicos (em vernáculo) não fossem bem compreendidas pelos fiéis, baniu a 
polifonia no culto:

“Les chants et mélodies qui sont composées au plaisir des aureilles seulement, comme sont 
(...) les chants à quatre parties, ne conviennent nullement à la majesté de l’Église, et ne peut 
se faire qu’ils ne déplaisent grandement à Dieu”. (Os cantos e melodias compostos somente 
para o prazer dos ouvidos, como são (…) os cânticos a quatro vozes, não convêm de modo 
algum à majestade da Igreja, é impossível que não desagradem grandemente a Deus.)

Citemos agora o próprio Darius Milhaud, que se tornara íntimo amigo de Villa-Lobos desde 
a sua permanência no Rio de Janeiro, junto à Embaixada francesa, chefiada por Claudel (1918-
1919), e que assim escreveu (em 1920), num texto publicado na Revue Musicale e intitulado “A 
situação da música no Brasil”:

“É lamentável que todas as composições de compositores brasileiros (aqui ele cita por exemplo 
Alberto Nepomuceno e Henrique Oswald), ou as obras orquestrais de Heitor Villa-Lobos (um 
jovem de temperamento robusto, cheio de ousadias), sejam um reflexo das diferentes fases 
que se sucederam na Europa, de Brahms a Debussy, e que o elemento nacional (grifo meu) 
não seja expresso de uma maneira mais viva e original. Quando um tema popular ou o ritmo 
de uma dança é utilizado numa obra musical, esse elemento indígena é deformado, porque 
o autor o vê através das lentes de Wagner ou de Saint-Saens, se ele tem sessenta anos, ou 
através dos de Debussy, se ele tem apenas trinta.” (in Guérios, op. cit.)

Um crítico português, porém, em comentários igualmente citados por Guérios, afirma preci-
samente o contrário, após ouvir em Paris concertos com a música de Villa:

“...desprezando a imitação dos moldes wagnerianos ou debussystas, e aparecendo muito 
oportunamente com uma feição exótica, no momento em que os artistas do Velho Mundo, 
cansados de impressionismo e de cerebralismo, se voltam para uma arte forte e rude, de 
ossatura rítmica, embora selvagem e extravagante” (aqui se refere a Strawinsky, sem dúvida), 
“o moço compositor brasileiro entendeu bem que deveria seguir seu próprio caminho e dele, 
em nossa opinião, nunca deverá se desviar, antes nos parecendo que deve cada vez mais 
aperfeiçoar a técnica especial requerida pelo seu modo de sentir individual e rácico” (sic). 
(Freitas Branco, in Guérios, op. cit.)
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OOuçamos aqui um exemplo de música composta por Heitor Villa-Lobos antes de 22 e apresentada 
na tempestuosa terceira récita da Semana de Arte Moderna, com o compositor no palco, vestido 
de casaca e calçado de chinelo num dos pés, pormenor que causou o furor do público. Deixemos 
aos nossos ouvidos a responsabilidade de arbitrar entre Milhaud e Freitas Branco:

Fragmento 1 - Danças características, em arranjo para octeto – Dança nº 1 Farrapos
Interpretação do Ensemble Stanislas
https://youtu.be/-bi-dmtSu00

Em Paris de 1923, Cocteau – que não era músico – também postulava as suas exigências 
para uma música verdadeiramente francesa. Para ele, Erik Satie era o único a ter resguardado “o 
verdadeiro espírito francês”. As obras de Satie – em contraste às de Debussy, sempre segundo 
Cocteau – eram claras, simples, precisas. Não eram músicas que precisavam ser pensadas para ser 
entendidas. Estariam assim, “mais próximas das músicas francesas de França” (sic). (Steegmuller, 
in Guérios op. cit.)

E prossegue Guérios no artigo citado, já agora sobre Villa-Lobos: “Suas composições anteriores 
à sua ida a Paris seriam mesmo vistas por historiadores de viés nacionalista como obras ‘imaturas’, 
de um artista que não tinha achado sua linguagem e sua essência nacional.” (in Guérios, op.cit.)

É curioso como o autor (Guérios), sem pestanejar, dá por assumida uma “essência nacional”, 
como se tal entidade pudesse existir, absoluta, imutável, como no reino das ideias platônicas. 
Outro ponto que chama a atenção é o uso de argumentos próprios da sociologia, e não se opere 
a necessária demonstração das teses apresentadas com base nas partituras. As conclusões apre-
sentadas derivam de documentos textuais e artigos. Onde está o exame das obras sob o ponto 
de vista estritamente musical?

Concluindo, escreve Guérios: “Se a originalidade das obras posteriores do compositor é indis-
cutível, também é inegável que na raiz do seu projeto se encontram claramente as concepções 
francesas a respeito do Brasil e de como deveria ser a sua música.”

Para arrematar, afirma: “Mediante o acompanhamento da trajetória de Villa-Lobos, podemos 
perceber como ele e uma série de produtores de uma “cultura brasileira” acataram as definições, 
opiniões e estéticas de artistas europeus, constituindo-se como brasileiros no espelho por eles 
fornecido.”

A  música de Villa-Lobos vigora 
por si própria e é maior e mais 

duradoura que qualquer teorização ou 
aproveitamento nacionalista
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O que proponho aqui é que esse revisionismo, do qual Guérios é um expoente, necessita ele próprio 
ser revisto à luz da análise formal, estilística e histórico-musical das obras de Villa-Lobos escritas no período 
anterior à sua primeira ida à França, para que fique demonstrada a sua pouca consistência.

Do período da fase carioca de Villa-Lobos, ou seja, anterior à Semana de 22 e à primeira viagem à França 
em 1923, datam com efeito algumas de suas obras-primas, tais como o “Nonetto”, a obra atonal “Amazonas”, 
composta a partir de um libreto do pai do compositor, e que Mário de Andrade aplaudiu na estreia em 1930 
em São Paulo (“toda uma orquestra avança arrastando-se pesada, quebrando galhos, derrubando árvores e 
derrubando tonalidades e tratados de composição (Andrade 1976, p.154-157), as suítes para piano “A prole 
do Bebê nº 1 e 2”, o retrato de Arthur Rubinstein configurado nessa obra insólita para piano solo que é o 
“Rude Poema”, ou ainda o “Trio nº 3” para sopros, de 1918, e que explora o recurso da politonalidade. Para 
não falar do “Uirapuru”, poema sinfônico de 1917, de grande originalidade na escrita orquestral.

Importa reafirmar, sem qualquer atribuição de valor impregnada de ideologia, que o amálgama sui generis 
obtido por Villa-Lobos entre o elemento erudito europeu e o popular e/ou folclórico brasileiro se consumou 
praticamente desde o início de sua produção. E por isso mesmo pôde ele declarar orgulhosamente ao chegar 
em Paris em 1923: “Não vim aprender. Vim mostrar o que fiz.”

Ouçamos, para opinar a respeito a partir de uma escuta musical, um fragmento do “Trio nº 3” para sopros:

Fragmento 2 - “Trio nº 3” para sopros, 1º movimento
Interpretado por Paulo Nardi, oboé, José Botelho, clarinete e Noel Devos, fagote. 
https://youtu.be/pftOPbgR-O0

CENTENÁRIO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

123MARÇO 2022

C

BIBLIOGRAFIA

Calvino, J. Institution Chrétienne, Paris: (Ed.1560) Vrin 1.III, ch.XX, 32.

Guérios, P.R. 2003. Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico parisiense: 
convertendo-se num músico brasileiro, Rio de Janeiro: Mana 9 (1); 81-108.

Platão. La République, Paris: Les Belles Lettres III, 398e.

Convém ainda sublinhar que a identificação propagandística 
da música de Villa-Lobos com uma suposta ideia de Brasil 
prejudica a universalidade de sua obra. A música de Villa-Lobos 
vigora por si própria e é maior e mais duradoura que qualquer 
teorização ou aproveitamento nacionalista.

A biografia de Villa, porém, para voltar à rica posteridade 
da Semana de Arte Moderna, foi pródiga em episódios ma-
cunaímicos. Para citar um exemplo, lembro a entrevista que 
concedeu a um jornal parisiense, em sua primeira permanência 
em 1923, relatando como sendo dele próprio as aventuras de 
Hans Staden com a sua famosa quase devoração pelos índios, 
antropofagia tout court nesse caso, incluindo o célebre “lá 
vem o nosso jantar pulando”, fabulação que foi publicamente 
denunciada num artigo posterior, no mesmo jornal.

No mesmo ano de 1923, durante a permanência de Villa-
-Lobos, exibiu-se em Paris durante seis meses o famoso 
conjunto de Pixinguinha e os Oito Batutas, com um êxito 
fulgurante junto ao tout Paris. Perguntado, Pixinguinha, qual 
era a razão para tal estrondoso sucesso, ele respondeu com 
singeleza: “– É que somos um poema.”

A ocasião de rememorar a Semana de Arte Moderna traz-
-nos a boa lembrança de um país no qual as artes e a cultura 
tinham um papel relevante no seu projeto de futuro. O eclipse 
que hoje sofre aqui a cultura, sob os ataques de uma macabra 
política de terra arrasada, ameaçam transformar o poema 
numa tragédia. 

gildaocruz@gmail.com 
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Nos últimos tempos, a urna eletrônica ocupou lugar 

de destaque na política brasileira, estando no centro 
de intensa controvérsia. De um lado, vemos lideranças 
políticas importantes, como o presidente Jair Bolsonaro, 
questionando a sua integridade e advogando a favor de 
um comprovante impresso do voto para fins de checagem 
em caso de suspeita de fraude nas eleições. De outro, 
observa-se forte campanha de desinformação circulando 
nas redes sociais, dando conta de que o sistema eletrônico 
de votação brasileiro é pouco seguro e vulnerável a todos 
os tipos de falcatruas. 

FELIPE BORBA
Cientista político 

STEVEN DUTT-ROSS 
Estatístico 
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e essa campanha contra o sistema eletrônico de 
votação já é, em boa medida, conhecida até mesmo 
por observadores desatentos da política brasileira, 
por outro lado pouco sabemos o que o eleitorado 
pensa a respeito da urna eletrônica. Este artigo tem 
por objetivo analisar a percepção dos eleitores a partir 

de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, em dezembro de 2020, que 
perguntou o nível de confiança que os eleitores possuíam na urna eletrônica. 
Como base nessa pesquisa, pretendemos conhecer o perfil daqueles que 
não confiam do processo eletrônico brasileiro e, dessa maneira, pensar 
em políticas que visem superar esse problema. 

A relevância do tema é óbvia. A falta de confiança na integridade no 
processo eleitoral pode trazer inúmeras consequências negativas para a 
qualidade da democracia brasileira. Conforme mostram estudos interna-
cionais, se eleitores não confiam que o seu voto será computado correta-
mente para o candidato no qual votaram, há forte tendência de quebra de 
confiança no sistema democrático, aumento da desmobilização eleitoral 
e, no pior cenário, até mesmo risco de irrupção de violentos protestos de 
rua (Norris, Frank e Martinez i Coma, 2013).

A seção seguinte descreve o processo de implantação da urna eletrô-
nica no Brasil, a produção acadêmica sobre as suas consequências para 
o processo político brasileiro e a recente campanha de desinformação 
que coloca em xeque a integridade das urnas eletrônicas. Na sequência, 
apresentamos os dados da pesquisa do Instituto Datafolha sobre confiança 
na urna eletrônica em etapas. Primeiro, descrevemos o perfil socioeconô-
mico que diferencia os eleitores que confiam e que desconfiam da urna. 
Segundo, apresentamos um modelo de regressão logística para medir a 
relação da opção de resposta “não confia” na urna com outras variáveis 
sociais e políticas.

DESINFORMAÇÃO ELEITORAL: A DESCONFIANÇA COM A URNA ELETRÔNICA
A urna eletrônica foi implementada em etapas no Brasil. Ela foi usada 

pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. Neste ano, apenas 57 
municípios adotaram a urna eletrônica (as 26 capitais e as cidades com mais 
de 200 mil eleitores). Na eleição seguinte, em 1998, o número de cidades 
aumentou para 537. O TSE determinou que todas as cidades com mais 
de 40,5 mil eleitores deveriam votar eletronicamente, porém nos estados 
do Rio de Janeiro, Alagoas, Roraima, Amapá e Distrito Federal a adoção foi 
total (Nicolau, 2015). A urna eletrônica viria a ser usada em todo território 
nacional apenas nas eleições municipais de 2000. 

A adoção da urna eletrônica foi uma resposta às inúmeras denúncias 
de fraude eleitoral que haviam sido feitas durante as eleições gerais de 
1994, principalmente no Rio de Janeiro e em Alagoas (Nicolau, 2015). Ela 
foi pensada de modo a reproduzir o mesmo layout do telefone, com a 
mesma disposição dos números, de modo a tornar a sua operação mais 

S
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familiar para o eleitor. Por outro lado, a urna eletrôni-
ca modificou paralelamente outros aspectos do voto. 
Segundo Nicolau (2015), a urna eletrônica impôs 
uma ordem de votação dos cargos, a obrigatoriedade 
de se votar em todos os cargos, a identificação dos 
candidatos por números e o uso de fotografias e 
símbolos partidários. 

A implementação da urna eletrônica atiçou a 
curiosidade de pesquisadores que estavam inte-
ressados em conhecer os seus efeitos sobre o 
processo eleitoral. Inicialmente, o seu maior mérito 
foi o de acelerar o ritmo da contagem dos votos 
e diminuir a ocorrência de fraudes e erros. Mas a 
urna eletrônica trouxe, ainda, outros resultados que 
não eram previstos inicialmente. Uma mudança 
que logo chamou a atenção foi a queda brusca do 
número de votos nulos e brancos. Este declínio do 
total de brancos e nulos foi interpretado como uma 
espécie de emancipação dos eleitores mais pobres 
e menos instruídos, que tinham dificuldades para 
exprimir as suas preferências na cédula de papel 
(Hidalgo, 2014; Nicolau, 2002). Outra modificação 
proporcionada pela urna eletrônica foi o aumento 
do voto de legenda para deputado federal. Neste 
caso, a interpretação corrente é que se trata sim-
plesmente de erro do eleitor na hora de votar (Zucco 
e Nicolau, 2016).

Os brasileiros e a urna eletrônica conviveram 
pacificamente pelo menos até as eleições presi-
denciais de 2014. Neste ano, o candidato derrotado 
a presidente, Aécio Neves (PSDB), questionou 
publicamente a lisura do processo eleitoral. Aécio 
Neves e seu partido entraram com uma ação no TSE 
e solicitaram auditoria sobre o resultado da eleição. 
O documento elaborado pelo partido e apresentado 
quase um ano depois das eleições, no entanto, con-
cluiu que não houve fraude na eleição, mas mesmo 
assim sugeriu uma série de alterações no sistema 
de votação, como adoção de um comprovante im-
presso do voto, a unificação do horário de votação no 
país e o aperfeiçoamento do sistema de contagem 
de voto paralelo.
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Dentre as lideranças políticas brasileiras, o presidente Jair 
Bolsonaro sobressai como o principal crítico do sistema bra-
sileiro de votação. Desde que se lançou como candidato em 
2018, Bolsonaro coleciona inúmeras acusações que colocam 
em xeque a lisura da urna eletrônica. Uma de suas declarações 
preferidas, dita em diferentes oportunidades, é a de que tem 
em mãos provas de que somente não venceu a eleição para 
presidente no primeiro turno por ter sido vítima de fraude. 
Segundo declarou Bolsonaro em live no Facebook em agosto 
de 2021, hackers teriam tirado 12 milhões de votos em 2018. 

Bolsonaro voltou a atacar as urnas eletrônicas durante a 
apuração do primeiro turno das eleições de 2020. Um atraso 
de algumas horas no início da divulgação dos resultados fez 
crescer o volume das críticas, como sendo a evidência de que 
o sistema era falho e vulnerável a fraudes. Nesta ocasião, o 
presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Luís Roberto 
Barroso, precisou se posicionar publicamente sobre o atraso, 
condenando a existência de problemas que pusessem a 
integridade das eleições em risco. Barroso chegou até a iro-
nizar críticos da urna eletrônica, dizendo não haver “remédio 
na farmacologia jurídica para resolver” o problema de quem 
contesta a tecnologia usada no país.

As críticas de Bolsonaro contra o sistema eletrônico atin-
giram o seu ápice nos meses de julho, agosto e setembro de 
2021. Nesses meses, Bolsonaro pressionou o congresso para 
que votasse a PEC do Voto Impresso na qual os votos de cada 
eleitor digitados na urna eletrônica seriam impressos e depois 
depositados de forma automática numa urna de acrílico para 
que, em caso de fraude, os votos de papel pudessem ser 
recontados manualmente. O presidente chegou a declarar 
no início de agosto que, sem eleições limpas e democráticas, 
não haveria eleição em 2022. Por conta dessas constantes 
ameaças, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluiu 
Bolsonaro como investigado no inquérito que apura divulgação 
de informações falsas contra o sistema eleitoral brasileiro.

A votação da PEC do Voto Impresso aconteceu no mesmo 
dia em que a Marinha desfilou com blindados na Praça dos Três 
Poderes para entregar a Bolsonaro um convite para participar 
de um exercício militar em Formosa, cidade goiana do Entorno 
de Brasília. O exercício ocorre todos os anos, desde 1988, mas 
essa forma de convidar o presidente com blindados na rua 
foi inédita, levando todos a suspeitarem de que o desfile se 
tratou de uma artimanha política do presidente para pressio-
nar o Congresso a aprovar a medida. Apesar dessa inusitada 
pressão e das notícias de liberação de 1,03 bilhão de emendas 
a parlamentares, a PEC do Voto Impresso acabou rejeitada, 
pois não atingiu os 308 votos necessários (três quintos dos 513 
deputados), embora o texto tenha obtido o apoio da maioria 
dos presentes, com 229 votos favoráveis e 218 contrários. 

TELEGRAM



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

129MARÇO 2022

em o armistício ensaiado com os demais poderes da Re-
pública em decorrência da malsucedida insurreição de 7 de 
setembro de 2021, quando ameaçou não cumprir decisões 
judiciais e exigiu “eleições auditáveis” em seu discurso na 
Avenida Paulista, fez Bolsonaro retroagir no tom de suas críti-
cas contra o processo eleitoral brasileiro. Em janeiro de 2022, 

o presidente voltou a questionar as urnas eletrônicas ao afirmar que “algo tem que 
ser mudado no TSE” para garantir a segurança do processo eleitoral. A crítica mais 
recente – pelo menos até o momento em que este texto é redigido – ocorreu no 
dia 9 de fevereiro, durante as tradicionais lives transmitidas em suas redes sociais, 
ocasião em que afirmou que representantes das Forças Armadas que integram a 
Comissão de Transparência das Eleições haviam encontrado inconsistências na 
urna eletrônica. Em resposta, o TSE divulgou o teor das perguntas formuladas pelos 
militares e das respostas elaboradas pelos técnicos da Corte no dia 16 de setembro.

As declarações do presidente contra o processo eleitoral não ecoam no vazio 
e encontram amplo respaldo nos ambientes digitais como Facebook, Twitter, 
WhatsApp e YouTube. Quanto a isso, a literatura brasileira já documentou com 
competência como se desenvolve essa campanha de desinformação contra a urna 
eletrônica em relatórios de pesquisa, artigos, teses e também em trabalhos profis-
sionais feitos por agências de verificação de fatos, as quais somente nas eleições 
presidenciais de 2018 desmentiram mais de 200 notícias que tentavam macular 
o sistema brasileiro de votação (Gomes e Dourado, 2019). Basicamente, pode-se 
dizer que as notícias que colocam em dúvida a inviolabilidade da urna eletrônica são 
veiculadas por atores alinhados à extrema-direita e ao bolsonarismo e também por 
grupos antipetistas e antiesquerdistas (Ruediger e Grassi., 2018; Chaves e Braga, 
2019; Recuero, 2020). 

A título de exemplo, um monitoramento da Diretoria de Análise de Políticas 
Públicas da FGV encontrou 337.204 publicações falsas questionando a lisura das 
eleições brasileiras, circulando em diferentes plataformas digitais entre 2014 e 2020. 
Somente no YouTube, foram 2.035 vídeos com 23.807.390 de visualizações. Ainda 
segundo o monitoramento da DAPP FGV, os links mais compartilhados na eleição 
de 2020 davam conta de que o TSE havia entregado os códigos de segurança das 
urnas eletrônicas para a Venezuela e que a Polícia Federal havia desmantelado qua-
drilha que cobrava até R$ 5 milhões para fraudar as urnas eletrônicas (Ruediger et 
al., 2020). O último relatório da DAPP, cujos resultados foram divulgados pela Folha 
de S. Paulo, dá conta de que, entre novembro de 2020 e janeiro de 2022, houve 
111 milhões de interações no Facebook sobre supostas fraudes na urna eletrônica, 
o equivalente a 247 mil por dia (Folha de S. Paulo, 2022).

Apesar dos constantes questionamentos, pouco sabemos sobre o que pensa o 
eleitor e quem são aqueles que confiam ou não na urna eletrônica. Diante do que 
vem sendo mapeado pela literatura, é possível especular que a baixa confiança na 
urna será maior entre apoiadores do presidente Bolsonaro, entre eleitores que se 
informam prioritariamente por mídias digitais como Facebook e WhatsApp e por 
eleitores de direita, já que as fakes news contra a urna circulam em redes de direita 
e antipetista. Dentre essas três possíveis hipóteses, abordaremos a seguir o efeito 
das declarações do presidente Bolsonaro e a ideologia dos eleitores. Infelizmente, a 
pesquisa do Datafolha que usamos neste artigo não incluiu no questionário a forma 
como os entrevistados se informavam politicamente. 
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O PERFIL DO ELEITOR
Nesta seção, analisamos uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que indagou o 

nível de confiança dos eleitores em relação à urna eletrônica. A pesquisa, realizada por 
telefone, entrevistou 2.016 eleitores entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2020, uma se-
mana após o fim das eleições municipais, tendo intervalo de confiança de 95% e margem 
de erro de 2%. A análise dos dados segue em duas etapas. Na primeira descrevemos o 
perfil socioeconômico dos eleitores que confiam ou não na urna eletrônica. No segundo, 
apresentamos um modelo de regressão logística para dados categóricos com o objetivo de 
medir a associação entre a confiança na urna, as variáveis socioeconômicas e variáveis polí-
ticas e atitudinais. A pergunta foi redigida da seguinte maneira: Você diria que confia muito, 
um pouco ou não confia no sistema de urnas eletrônicas usado nas eleições brasileiras?

As respostas mostram que a confiança dos eleitores brasileiros na urna eletrônica é 
bastante dividida. Entre os respondentes, 27,4% dos eleitores afirmaram “não confiar” 
na urna eletrônica, 35,5% disseram “confiar pouco” e outros 35,5%, “confiar muito”. A 
Tabela 1 a seguir detalha o perfil social desses eleitores. Quando olhamos as diferenças 
pelo corte de gênero, observamos padrões interessantes. Ao mesmo tempo em que os 
homens declaram confiar muito na urna eletrônica em maior proporção que as mulheres 
(39% a 32%), eles também são os que demonstram confiar menos: 29% afirmaram não 
confiar contra 25,8% das mulheres. Na análise por faixa etária, nota-se que os jovens são 
os que mais confiam na urna eletrônica: apenas 23% afirmaram não confiar na urna, per-
centual que sobe para 31,5% entre os eleitores com idade entre 25 e 34 anos.

A confiança é maior entre os eleitores com alta es-
colaridade e alta renda. Entre os eleitores com ensino 
superior, 47,3% declararam confiaram muito na urna 
eletrônica e somente 21,0% disseram não confiar. Entre 
os eleitores com renda acima de 10 salários mínimos, a 
confiança alcança 54,8% e a desconfiança apenas 16,1%. 
No extremo oposto, observa-se que os eleitores com renda 

até dois salários mínimos, 28,2% têm muita confiança na urna e 31,4% nenhuma 
confiança – entre os eleitores com ensino fundamental, 35% não confiam na urna. 

Em relação à cor/raça dos eleitores, é possível observar que os eleitores brancos 
possuem uma confiança ligeiramente maior do que os pretos e pardos: 38,8% 
dos brancos afirmaram confiar muito na urna eletrônica, contra 34,4% dos pretos 
e 32,5% dos pardos. Do lado oposto, enquanto 24,5% dos brancos disseram não 
confiar, esse percentual sobe para 26,7% entre pretos e 31,5% entre os pardos. 
Finalmente, o local de moradia do eleitor mostra algumas diferenças regionais. 
Apenas 27,8% dos moradores da região Norte dizem confiar muito na urna eletrô-
nica, em oposição a 38,8% dos moradores da região Sudeste. Já os moradores 
da região Centro-Oeste se mostram os mais céticos: 36% declaram não confiar 
na urna eletrônica. Por outro lado, não se verifica nenhuma diferença que mereça 
comentários quando o corte do local de moradia é feito por capital, região metro-
politana ou interior.
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?
TABELA 1

GRAU DE CONFIANÇA NA URNA ELETRÔNICA - PERFIL SOCIAL

Confia
Muito

Confia
Pouco

Não 
Confia Total

Sexo
Masculino 39,0 30,6 29,1 100,0

Feminino 32,3 39,8 25,8 100,0

Faixa de Idade
De 16 a 24 anos 30,8 44,8 23,8 100,0

De 25 a 34 anos 29,3 37,6 31,5 100,0

De 35 a 44 anos 38,3 33,7 27,3 100,0

De 45 a 59 anos 39,1 33,5 26,4 100,0

De 60 anos ou mais 38,8 28,8 27,3 100,0

Escolaridade
Fundamental 30,8 34,4 30,8 100,0

Ensino Médio 28,0 40,0 30,8 100,0

Superior 47,3 30,9 21,0 100,0

Renda Familiar
Até 2 SM 28,2 38,6 31,4 100,0

De 2 a 5 SM 36,1 38,4 24,4 100,0

De 5 a 10 SM 45,2 25,3 28,7 100,0

Acima de 10 SM 54,8 28,4 16,1 100,0

Cor/Raça
Branca 38,8 34,8 24,5 100,0

Preta 34,4 38,1 26,7 100,0

Parda 32,5 34,2 31,5 100,0

Outras 33,3 41,0 24,4 100,0

Região
Sudeste 37,3 34,3 27,1 100,0

Sul 35,8 36,5 25,3 100,0

Nordeste 35,5 36,8 25,5 100,0

Centro-Oeste 32,9 29,9 36,0 100,0

Norte 27,8 41,4 30,2 100,0

Local
Capital 35,5 34,7 27,7 100,0

Região Metropolitana 34,8 36,7 27,6 100,0

Interior 35,7 35,6 27,1 100,0

Total 35,5 35,5 27,4 100,0

Fonte: Elaboração própria dos autores com dados do Datafolha
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TABELA 2

COEFICIENTE, ERRO-PADRÃO, P-VALOR E RAZÃO DE CHANCES DO MODELO ESTIMADO

 
Coeficientes Erro 

padrão p-valor Razão de 
chances (RC) 1/(RC)

Sexo      

Masculino –0,51 0,1278 0,00 0,60 1,66

Idade –0,24 0,05253 0,00 0,79 1,27

Escolaridade      

Ensino médio –0,13 0,18106 0,47 0,88 1,14

Ensino superior –0,56 0,20419 0,01 0,57 1,76

Renda      

2 a 5 SM –0,14 0,15176 0,35 0,87 1,15

5 a 10 SM –0,42 0,21388 0,05 0,66 1,52

Acima de 10 SM –0,32 0,24956 0,19 0,72 1,38

Cor      

Preta –0,09 0,19632 0,64 0,91 1,10

Parda –0,04 0,14167 0,76 0,96 1,04

Outras –0,10 0,38873 0,81 0,91 1,10

Região

Sul 0,10 0,18698 0,59 1,10 0,91

Nordeste –0,04 0,15446 0,80 0,96 1,04

Centro-Oeste 0,00 0,23804 0,98 1,00 1,00

Norte 0,22 0,25074 0,38 1,25 0,80

Localidade      

Metropolitana 0,06 0,18983 0,74 1,07 0,94

Interior –0,10 0,1408 0,46 0,90 1,11

Voto obrigatório      

Contrário 0,53 0,13103 0,00 1,70 0,59

Confiança nas declarações do presidente Bolsonaro   

Às vezes 0,56 0,13689 0,00 1,74 0,57

Sempre 0,52 0,18155 0,00 1,68 0,59

Uso das urnas eletrônicas      

Voto em papel 2,85 0,28433 0,00 17,23 0,06

Vacina obrigatória      

A favor –0,53 0,13431 0,00 0,59 1,70

Tomaria vacina      

Desenvolvida pelos EUA 0,24 0,1823 0,18 1,27 0,79

Desenvolvida pela China –0,79 0,14422 0,00 0,45 2,21

Constante 1,50 0,33869 0,00 4,48 0,22

Critério de info. Akaike 1666,0

Fonte: Elaboração própria com dados do Instituto Datafolha
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eita a descrição inicial dos dados, apresentamos a seguir o nosso mode-
lo de regressão logística para conhecermos mais profundamente o perfil 
de quem não confia na urna eletrônica. Para o leitor menos familiarizado 
com análise estatística, a regressão logística é uma técnica que estima 
as chances de uma categoria não confiar na urna eletrônica em relação 
a outra categoria de referência. Por exemplo, estima as chances de os 

homens não confiarem na urna eletrônica em relação às mulheres (a categoria de refe-
rência). Usando a escolaridade como outro exemplo, o nosso modelo procurar estimar 
as chances de os eleitores com ensino superior e os eleitores com ensino médio não 
confiarem na urna eletrônica em comparação aos eleitores com ensino fundamental 
(a categoria de referência). Nesse tipo de análise, portanto, não temos elementos para 
comparar os eleitores com ensino superior em relação aos eleitores com ensino médio, 
pois nenhuma dessas categorias é a de referência.

No modelo, analisamos dois conjuntos de dados simultaneamente como possíveis 
variáveis explicativas. O primeiro tem a ver com as variáveis socioeconômicas expostas 
na Tabela 1. Como mostram os estudos de cultura política, os atributos socioeconômicos 
individuais estão normalmente associados à confiança nas instituições, sobretudo os 
aspectos que sugerem maior sofisticação do eleitor, como renda e escolaridade (Almond 
e Verba, 1963). No segundo conjunto de dados, incluímos variáveis políticas e atitudi-
nais que nos ajudam a tornar a análise mais completa. As principais são a confiança do 
eleitor nas declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, o apoio à obrigatoriedade 
da vacina contra a Covid-19 e a intenção de tomar ou não vacina contra a Covid-19 feita 
nos EUA e na China. Essas duas últimas são as questões que usamos como indicadores 
da ideologia do eleitor, dando a entender que do lado da esquerda estão aqueles que 
admitem a interferência do governo na vida social e são por isso favoráveis à vacinação 
obrigatória e, do lado da direita, aqueles que se posicionam contra essa intervenção e 
se colocam contrários à obrigatoriedade da vacina. 

Ao mesmo tempo, consideramos como esquerda aqueles eleitores que manifestaram 
a intenção de se vacinar com insumos provenientes da China e como de direita aqueles 
que declararam preferência por vacina feita nos EUA, tendo em vista que boa parte das 
teorias conspiratórias afirmam que o vírus foi propositalmente criado em laboratório chinês 
e que as vacinas feitas pela China teriam eficácia duvidosa (a “vachina”). Dessa maneira, 
acreditamos que as declarações do presidente Bolsonaro – ser contrário à vacinação 
obrigatória e contrário à vacina da China – estejam associadas à baixa confiança na urna 
eletrônica. Além delas, incluímos o apoio ao voto obrigatório no Brasil e o apoio ao voto 
eletrônico, entendendo serem importantes variáveis de controle que medem adesão a 
normas democráticas. Os resultados se encontram na Tabela 2.
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m relação às variáveis socio-
econômicas, vemos que as 
variáveis cor/raça, localidade 
e região não são significativas 
estatisticamente. Esses resulta-
dos significam que ser branco, 
preto ou pardo, morador das ca-
pitais, regiões metropolitanas ou 

interior e habitante de uma das cinco regiões do país têm 
a mesma chance de não confiar na urna eletrônica. Por 
outro lado, as variáveis sexo, idade, escolaridade e renda 
mostram ser relevantes estatisticamente. Ser homem 
diminui as chances de não confiar na urna eletrônica em 
relação às mulheres, assim como aumentar a idade em 
um ano de vida diminui as chances de não confiar na 
urna eletrônica. Ao mesmo tempo, ter o ensino superior 
diminui a chance de não confiar na urna em relação a 
quem possui até o ensino fundamental. Finalmente, o 
eleitor com renda entre 5 e 10 salários mínimos diminui 
a chance de não confiar na urna quando comparado com 
o grupo com até dois salários mínimos. 

No que diz respeito às quatro variáveis de caráter 
político e atitudinal, os resultados são interessantes. 
Os eleitores que sempre confiam nas declarações do 
presidente Bolsonaro têm 68% mais chance de não 
confiar na urna eletrônica quando comparados com os 
eleitores que nunca confiam nas declarações. Do mes-
mo modo, aqueles que às vezes confiam no presidente 
tem 74% mais chance de não confiar na urna eletrônica 
em relação aos que sempre confiam. Esses resultados 
são de extrema importância e vêm ao encontro da 
literatura que mostra o “infocídio” de Bolsonaro contra 
seus simpatizantes. Como sugerem esses estudos 
recentes, as palavras de Bolsonaro têm consequências 
para aqueles que endossam as suas orientações, como 
menor adesão ao isolamento social e maiores taxas de 
mortes por Covid-19 nos municípios que mais votos 
deram ao presidente em 2018 (Ajzenman, Cavalcante 
e Da Mata, 2021; Rache e Castro, 2021). 

E
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A ideologia do eleitor também veio no sentido esperado. 
Os eleitores próximos daquilo que consideramos como 
direita têm maiores chances de não confiar na urna ele-
trônica. Aqueles que são a favor da vacina obrigatória para 
todos os brasileiros têm 70% mais chances de confiar na 
urna eletrônica do que aqueles que acreditam que a vacina 
não deveria ser obrigatória. Ao mesmo tempo, os eleitores 
que tomariam uma vacina contra o Covid-19 desenvolvida 
pelos EUA têm 27% mais chances de não confiar na urna 
eletrônica e os eleitores que tomariam uma vacina contra 
o Covid-19 que tivesse sido desenvolvida pela China têm 
121% mais chances de confiar na urna eletrônica. Ve-
mos ainda que os eleitores contrários ao voto obrigatório 
possuem 70% maior chance de não confiarem na urna 
eletrônica do que aquele a favor/indiferente ao voto obri-
gatório e, como era de se esperar, os eleitores que apoiam 
o retorno do voto em papel têm 17 vezes mais chances 
de não confiar na urna eletrônica do que aqueles eleitores 
que apoiam que o Brasil siga usando as urnas eletrônicas.

Por último, buscando quantificar o impacto de cada 
preditor, foi avaliada a importância de cada variável individu-
almente sobre a não confiança na urna eletrônica, segundo 
o método de Kuhn (2019). Os resultados, ordenados por 
ranking de importância, são apresentados na Tabela 3 a 
seguir. Esses resultados mostram que as variáveis de 
caráter político (voto em papel, vacina da China, confiança 
no presidente, voto obrigatório) aliados à idade são as que 
apresentam grande poder para discriminar os dois grupos 
de confiança (confia/não confia) na urna eletrônica. 
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?CONCLUSÃO
Como afirmamos no início deste artigo, a integridade das eleições é uma condição necessária para o 

adequado funcionamento da democracia (Norris, 2014). Quando as pessoas percebem ou desconfiam 
que as eleições não foram justas e limpas, e sim permeadas por fraudes ou por outros tipos de mani-
pulação política, as consequências podem ser drásticas. Em um momento turbulento pelo qual passa 
o Brasil atualmente, marcado por intensa polarização política, ataques pouco fundamentados contra 
o sistema de voto eletrônico deslegitimam a integridade das eleições e podem resultar em violentas 
manifestações na disputa presidencial de 2022. 

TABELA 3

RANKING DE IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS POLÍTICAS E SOCIOECONÔMICAS

Variável Importância

Usar o sistema de voto em papel 10,01
Tomaria vacina desenvolvida pela China 5,49
Idade 4,55
Às vezes confia nas declarações do presidente Bolsonaro 4,06
Contra o voto obrigatório 4,03
Sexo masculino 3,98
A favor da vacina obrigatória 3,94
Sempre confia nas declarações do presidente Bolsonaro 2,86
Ensino Superior 2,76
Renda familiar 5 a 10 SM 1,96
Tomaria vacina desenvolvida pelos EUA 1,33
Renda familiar acima de 10 SM 1,30
Renda familiar 2 a 5 SM 0,93
Região Norte 0,88
Local: Interior 0,74
Ensino médio 0,72
Região Sul 0,53
Cor/Raça preta 0,46
Local: Metropolitana 0,33
Cor/Raça parda 0,31
Região Nordeste 0,25
Cor/Raça outras 0,25
Região Centro-Oeste 0,02

Fonte: Elaboração própria com dados do Datafolha
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? Neste artigo, investigamos a integridade das eleições bra-
sileiras com base numa pesquisa do Instituto Datafolha, que 
perguntou aos eleitores brasileiros o nível de confiança que 
possuíam em relação à urna eletrônica. O objetivo de se avaliar 
a integridade das eleições a partir dessa questão específica 
tem a ver com os insistentes questionamentos a respeito da 
inviolabilidade da urna eletrônica por parte de certas lideran-
ças políticas brasileiras e também pelas maciças e intensas 
campanhas de desinformação que circulam nas redes sociais 
e que tendem a se intensificar com o crescimento do uso do 
Telegram entre usuários de smartphones no país. 

O Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas 
pouco regulamentado quando comparado ao WhatsApp. Ele 
comporta grupos com até 200 mil pessoas, não tem limites 
para o compartilhamento de mensagens, não possui controle 
do seu conteúdo e, por ser uma empresa sem representação 
legal no país, tem ignorado os reiterados pedidos da Justiça 
Eleitoral brasileira, que busca negociar medidas de prevenção 
à disseminação de fake news nas eleições presidenciais de 
2022. É por lá que o presidente Bolsonaro tem intensificado 
os seus ataques contra o sistema brasileiro de votação.

Os números obtidos pelo Instituto Datafolha sinalizam para 
uma situação no mínimo preocupante. Cerca de um terço dos 
eleitores (27%) afirmou ter nenhuma confiança no processo 
eletrônico brasileiro. A desconfiança varia entre os diferentes 
grupos sociais, e os testes estatísticos que realizamos mos-
traram que as que as pessoas com maior confiança são do 
sexo masculino, mais velhas, com alta renda e escolaridade. 
Ao mesmo tempo, são pessoas favoráveis ao voto obrigatório, 
que apoiam a manutenção do sistema eletrônico de votação, 
que defendem a vacinação obrigatória para todos os brasilei-
ros, admitem tomar vacina chinesa contra a Covid-19 e que 
desconfiam das declarações do presidente Jair Bolsonaro. 

Esse último achado coloca em evidência a importância 
das lideranças políticas na construção e amadurecimento de 
uma plena cultura democrática. Quando líderes políticos, em 
especial o chefe do Poder Executivo, manifesta em seguidas 
oportunidades a sua própria desconfiança com as instituições 
políticas e coloca em dúvida a lisura do processo eleitoral, é de 
se esperar que o exemplo seja seguido por seus eleitores – difi-
cultando, portanto, o fortalecimento da democracia brasileira. 

Felipe Borba é professor da Escola de Ciência Política da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
felipe.borba10@gmail.com 

Steven Dutt-Ross é professor da Universidade Federal  
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
steven.ross@uniriotec.br

BIBLIOGRAFIA

AJZENMAN, N.; CAVALCANTI, T; DA MATA, D. More than Words: 
Leaders’ Speech and Risky Behavior During a Pandemic. IZA Discussion 
Paper Series, 2021.

ALMOND, G; VERBA, S. The Civic Culture: Political Attitudes and Demo-
cracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.

CHAVES, M.; BRAGA, A. A pauta da desinformação: “fake news” e análise 
de categorizações de pertencimento na eleição presidencial brasileira em 
2018. Brazilian Journalism Research, v. 15, n. 3, p. 498-523, 2019.

FOLHA DE S. PAULO. “Brasil tem no Facebook média diária de 247 
mil interações sobre alegada fraude eleitoral”, 2022. Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/brasil-tem-no-facebook-
-media-diaria-de-247-mil-interacoes-sobre-alegada-fraude-eleitoral.shtml 
>. Acesso em: 12 fev. 2022. 

GOMES, W.; DOURADO, T. Fake news, um fenômeno de comunicação 
política entre jornalismo, política e democracia. Estudos em Jornalismo e 
Mídia, v. 16, n. 2, p. 33-45, 2019.

HIDALGO, F. D. Digital democratization: suffrage expansion and the decline 
of political machines in Brazil. MIT, Manuscrito, 2014. 

KUHN, M. et al. Package ‘caret’. The R Journal, 2020.

NICOLAU, J. A história do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2002.

NICOLAU, J. Impact of Electronic Voting Machines on Blank Votes and 
Null Votes in Brazilian Elections in 1998. Brazilian Political Science Review, 
v. 9, n. 9, p. 3-20, 2015.

NORRIS, P. Why electoral Integrity Matters. New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2014.

NORRIS, P; FRANK, R.; MARTÍNEZ i COMA, F. Assessing the quality of 
elections. Journal of Democracy, v. 24, n. 4, pp. 124-135, 2013. 

RACHE, B; CASTRO, M. Aceleração de Óbitos por Covid-19 nas Capitais 
e Estados em 2021. IEPES Nota Técnica, 2021.

RECUERO, R. #FraudenasUrnas: estratégias discursivas de desinformação 
no Twitter nas eleições 2018. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 
20, n. 3, p. 383-406, 2020. 

RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A. Desinformação na Era Digital: amplifica-
ções e panorama das Eleições 2018. Policy paper. Rio de Janeiro: FGV, 
DAPP, 2018. 

RUEDIGER, M. A. et al. Desinformação On-Line e Eleições No Brasil: A 
circulação de links sobre desconfiança no sistema eleitoral brasileiro no 
Facebook e no YouTube (2014-2020). Policy paper. Rio de Janeiro: FGV, 
DAPP, 2020. 

ZUCCO, C.; NICOLAU, J. Trading old errors for new errors? The impact of 
electronic voting technology on party label votes in Brazil. Electoral Studies, 
v. 43, p. 10-20, 2016.



138 VERSÕES



139MARÇO 2022

Andy  
Warhol
encontra  
(e tropeça em)  

Lima  
BARRETO
Francisco Rohan 
de Lima
Advogado



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

140

1968, apareceu pela primeira vez a frase 
atribuída a Andy Warhol (1928-1987), o 
célebre artista, maior figura da pop art, e 
que profetizava: “No futuro, todos serão 
famosos por quinze minutos”. Hoje, a 

frase soa óbvia. Literalmente todo mundo usa essa frase, mesmo na sua 
versão resumida: “Quinze minutos de fama”. Mas, mesmo em 68 – ano 
agitado aquele, cheio de frases, slogans e palavras de ordem –, a frase cho-
cava e mereceu tornar-se um lugar comum internacional. Está em canções, 
filmes, livros e, todos os dias, em algum jornal do planeta.

Primeiro, pela ideia aparentemente original. Segundo, pela ironia que 
contém. Pode ser também falada, escrita ou interpretada com euforia e 
sarcasmo.  Terceiro, pelo aspecto profético: tornou-se conhecida em 1968 
e hoje, devido à massificação da arte, à internet e ao mundo de celebridades 
e subcelebridades instantâneas, faz parte da realidade cultural e da indústria 
do entretenimento. 

Quanto à autoria, todavia, a frase é mal atribuída a Warhol. O diretor do 
Museu de Arte de Estocolmo, Suécia, um sujeito chamado Pontus Hultén, 
devia preparar o programa de uma exposição de Andy Warhol no museu em 
1968 e, por sua conta, teria criado a frase e atribuído a Warhol. Questionado 
por Olle Granath, redator do programa, Hultén teria dito: “Ok, a frase não 
foi pronunciada ou escrita por Andy Warhol, mas ele poderia perfeitamente 
tê-lo feito”, e tascou a frase no programa da exposição. 

Há uma segunda versão. O fotógrafo, ativista de direitos civis e aventurei-
ro norte-americano Nat Finkelstein alegava que, em 1966, estava fotografan-
do Andy Warhol para um livro, e muitas pessoas queriam participar da foto. 
Na ocasião, Warhol teria comentado: “Todos querem ficar famosos”, ao 
que Finkelstein teria adicionado: “Sim, por cerca de quinze minutos, Andy”. 

Na pesquisa que fiz há, ainda, referências do século XVI a “Nine days 
wonder”, uma frase intraduzível atribuída a um ator shakespeariano, que 
teria realizado a proeza de dançar cem milhas em nove dias. Mas o sentido 
nesse caso é muito distante da ideia contida na frase atribuída a Andy Warhol.

Pois bem, estava posto em sossego, quando relia o nosso Lima Barreto, 
em “O triste fim de Policarpo Quaresma”, e levei um susto ao deparar-me 
com a seguinte frase: “Houve um em Niterói que teve seu quarto de hora de 
celebridade” e prossegue: “... Os jornais do tempo ocuparam-se com ele... 
Um herói! Passou a revolta e foi esquecido...”. Num primeiro momento, 
pensei que algum editor mais contemporâneo pudesse ter “atualizado” Lima 
Barreto, trazendo seu texto clássico para uma dicção mais moderna, ou algo 
assim. Fui depressa à primeira edição, publicada em 1915, pela Revista dos 
Tribunaes, e a frase estava lá desde sempre... brilhando.

EM
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Com os diabos, uma ideia atravessa a cabeça de um gênio 
brasileiro no começo do século XX, que lhe dá contexto, associa-
-lhe a palavra “celebridade”, dominante na conversa popular 
de nossos dias, refere-se à mídia impressa, e vem repousar na 
suposta autoria de Andy Warhol, que pode ter sequer cogitado 
ou pensado em dizer ou escrever a frase. 

Lima Barreto acertou não apenas o sentido. Não fez uma 
profecia. Fez uma constatação (“Passou a revolta e foi esque-
cido”, assinalou). A fama, ele deixa claro, já podia ser efêmera 
em 1915, quando a escreveu em livro. Mas acertou também 
até o tempo de brilho e de fama: 15 minutos! Um “quarto de 
hora” ele escreveu e... cravou.

Lima Barreto, que viveu entre 1881 e 1922 no Rio de Ja-
neiro, publicou “Policarpo” em 1915, em livro. É uma sátira 
poderosa e irretorquível sobre o Brasil, infelizmente uma me-
lancólica fotografia confirmada do que somos. O nepotismo, 
o clientelismo, o fisiologismo, as mamadas nas tetas de um 
Estado falido. Está tudo ali. Escorre do livro esse país de elites 
precárias. Quanto mais oficial, mais cafona, mais hipócrita, mais 
arbitrário, patriarcal, mais excludente. “Policarpo” poderia ter 
sido escrito hoje. Um gênio da raça, esse Lima Barreto. Com 
o temperamento difícil, debilitado, morreu ignorado e incom-
preendido, rejeitado três vezes pela Academia Brasileira de 
Letras. Vem sendo resgatado e cada vez mais reconhecido com 
o passar dos anos, graças ao seu estilo moderno de escrita e 
uma combatividade incansável, crítica e incontornável. 

Sua biógrafa Lilia Schwarcz, em obra notável, “Lima Barreto, 
triste visionário”, nos conta que “Policarpo” foi o livro que Lima 
Barreto “apostou mais”. Acrescenta que “Lima tinha urgência, 
e a recepção dos jornais ficava aquém do que ele esperava e 
projetava”. Schwarcz recolheu do diário do escritor esta anota-
ção feita em março de 1916: “O carnaval passou... e [os jornais] 
não têm tempo de falar no meu livro”. O escritor era alcoólatra 
e foi submetido duas vezes a internações psiquiátricas. Morreu 
em casa, aos 41 anos, de um ataque cardíaco. 

Sim, afinal, uma história triste. Nada de 15 minutos de fama 
para Lima Barreto – o mundo vai continuar atribuindo sua frase 
a Andy Warhol – porém, uma mais longa lembrança de leitores 
agradecidos, que ele jamais sonharia ter. 

O articulista é autor de “A Razão Societária” (Renovar, 2015)  
rohanlima55@gmail.com
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Exploração, resistência e luta dos trabalhadores: esses são al-
guns dos temas-chave dos filmes dirigidos pelo cineasta britânico 
Ken Loach. Da Guerra Civil Espanhola (“Terra e Liberdade”, 1995) 
à contrainsurgência aos sandinistas na Nicarágua (“Uma Canção 
para Carla”, 1996), da luta pelo direito de sindicalização nos Esta-
dos Unidos (“Pão e Rosas”, 2000) à Guerra de Independência da 
Irlanda (“Brisa de Mudança”, 2006), Loach retrata oprimidos de 
contextos diversos não como vítimas passivas, mas como pessoas 
que, coletivamente, batalham por um mundo mais justo. Seu tema 
favorito, no entanto, é a classe trabalhadora britânica, suas alegrias e 
tristezas, conquistas e derrotas; temas retratados em filmes como 
“Chuva de Pedras” (1993), “Meu Nome é Joe” (1998), “Felizes 
Dezesseis” (2002) “Mundo Livre” (2007), “A Parte dos Anjos” 
(2012), “Espírito de 45” (2013) “Eu, Daniel Blake” (2016) e “Você 
Não Estava Aqui” (2019).
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s ideais socialistas que Loach promove em seus filmes também 
balizam sua vida fora dos sets de filmagem. Na juventude, foi asso-
ciado a grupos trotskistas britânicos, como a Liga Trabalhista Socia-
lista, os Socialistas Internacionais e o Grupo Marxista Internacional. 

Foi também membro do Partido Trabalhista por 30 anos até deixá-lo em meados da 
década de 1990, enojado com o governo Tony Blair. Só retornou ao partido em 2017, 
então sob a liderança de Jeremy Corbyn, cujo programa socialista tinha a aprovação 
de Loach – Corbyn acabaria expulso da legenda, em 2021, por não ter “renegado” 
membros do partido acusados de antissemitismo.1

Loach não tem medo de criticar poderosos, sejam eles líderes partidários, Israel ou 
a monarquia britânica. Em 1977, recusou sua nomeação como oficial da Excelentíssi-
ma Ordem do Império Britânico (OBE, em inglês), por simbolizar tudo que considera 
desprezível: o clientelismo, a deferência à monarquia e o Império Britânico, “um 
monumento de exploração e conquista”, em suas palavras.2

Este ensaio irá focar em três filmes de Ken Loach – “Espírito de 45” (2013), “Eu, 
Daniel Blake” (2016) e “Você Não Estava Aqui” (2019) – que podem ser lidos como 
uma trilogia não intencional por parte do diretor, sobre a ascensão e queda do estado 
de bem-estar social no Reino Unido. Em conjunto, as três obras ajudam a fazer sentido 
dos efeitos do neoliberalismo nas redes de proteção social, nas condições de trabalho 
e nos corpos e mentes de uma classe trabalhadora crescentemente precarizada e des-
moralizada. Apesar de centrado no contexto britânico, os filmes tecem um panorama 
das cambiantes relações entre Estado, capital e trabalho que tem similaridades com 
processos em outros lugares do mundo.

A trilogia pode ser lida como parte lamento, parte denúncia e parte exortação para 
fazermos diferente. Como otimista, Ken Loach nos oferece, nos três filmes, subsídios 
para resgatarmos o espírito de coletividade perdido após 40 anos de políticas neoliberais.

Se, por um lado, a trilogia tem o mérito de nos ajudar a mapear os efeitos nefastos 
do neoliberalismo e de nos relembrar de ideais que poderiam ajudar a modificar o atual 
estado de coisas, por outro, ela não nos ajuda a entender a emergência dos populis-
mos de direita e extrema direita atuais, que parecem mais atraentes para a combalida 
classe trabalhadora do que o espírito socialista que ainda anima Ken Loach. Afinal, 
grande parte da classe trabalhadora britânica, precarizada e ressentida, manifestou sua 
insatisfação votando a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, atraída por 
uma campanha com tons nacionalistas e xenófobos, e não coletivistas e inclusivos.

O propósito deste ensaio é percorrer os filmes da trilogia em duas partes. Na 
primeira parte, daremos ênfase ao que a trilogia nos mostra e nos ajuda a entender. 
Na segunda parte, iremos enfatizar os seus silêncios, aquilo que ela não mostra, mas 
que é crucial para fazermos sentido da atmosfera afetiva que culminou no voto a favor 
do Brexit. Dentre os silêncios mais notórios e consequenciais, estão as hierarquias 
raciais no Reino Unido.

Ao retratar a classe trabalhadora britânica como predominantemente branca e 
preocupada quase que exclusivamente com a deterioração das suas condições ma-
teriais de vida, os filmes se tornam incapazes de capturar outras perdas sofridas por 
essa classe; perdas essas que são a chave do entendimento sobre a ascensão de 
populismos de direita e do voto a favor do Brexit.

o

PELÍCULA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

145MARÇO 2022

Comecemos pelo primeiro filme da trilogia, o documen-
tário “Espírito de 45”, de 2013. O filme retrata o período, a 
partir do fim da Segunda Guerra Mundial, no qual passou a 
vigorar um “pacto nacional” entre Estado, empresariado e 
trabalhadores organizados (Shilliam 2018), que permitiu a 
criação do estado de bem-estar social, até sua desestabili-
zação, a partir do governo de Margareth Thatcher.

O espírito de 45 é representado como otimista e alegre, 
um contraste nítido com o período sofrido da Segunda 
Guerra e anterior a ela. A abertura do filme intercala ima-
gens de pessoas cantando, dançando e se beijando nas 
ruas de Londres ao som de jazz, comemorando o fim da 
guerra, com imagens da blitz – prédios em chamas, escom-
bros e pessoas feridas – e relatos dos horrores sofridos.

O filme nos mostra como a vida da classe trabalhadora 
no período entre guerras era desoladora: famílias inteiras 
dividindo cômodos escuros e úmidos infestados de mofo, 
pulgas e ratos; mortes prematuras de mães e crianças; 
crianças sujas e rotas; trabalhos intermitentes; dificuldade 
de acesso a comida e serviços médicos, caros demais para 
pessoas com renda ínfima.

O fascismo havia sido vencido, mas não a pobreza, 
o desemprego e a desigualdade que assolavam o país 
desde o fim da Primeira Guerra. Mas a classe trabalhadora 
não estava mais disposta a ficar na fila do desemprego 
esperando por migalhas insuficientes para manter uma 
vida digna: o humor prevalecente era marcado pelo desejo 
de não experimentar “nunca mais” a guerra e tampouco 
uma paz gerida por ricos para ricos, que controlavam as 
indústrias, as minas, os bancos, a imprensa.

A vitória na guerra é apresentada como um catalizador 
de energias devotadas a vencer os problemas internos do 
país. O senso de coletividade que impulsionou o esforço 
de guerra agora deveria ser canalizado para reconstruir o 
país de forma a melhorar a vida da classe trabalhadora.

a versao

PARTE I

do diretor

Como diz um dos entrevistados, enquanto a classe 
trabalhadora britânica vivia nas piores favelas da Europa, 
a Grã-Bretanha, o maior império do mundo, derrotava o 
fascismo. “São pessoas como nós que fizemos o trabalho 
da guerra; são pessoas como nós que farão o trabalho da 
paz”. Se era possível ter pleno emprego matando alemães, 
por que não seria possível ter pleno emprego construindo 
casas, escolas, recrutando professores, enfermeiros, mé-
dicos? O espírito de 45 era o espírito do “tudo é possível”. 
Em vez de cobiça e egoísmo, um por todos e todos por um.

Temendo que o espírito de coletividade que se inten-
sificava pudesse levar à vitória do Partido Trabalhista nas 
eleições de 1945, os conservadores imprimiram cópias do 
livro “O Caminho da Servidão”, de Friedrich Hayek, um dos 
pais fundadores do neoliberalismo. A ideia avançada era que 
interferências, ainda que mínimas, do estado na economia 
levariam ao caminho do totalitarismo, da Alemanha nazista, 
da União Soviética stalinista. Winston Churchill instava a 
população a rejeitar os “socialistas extremos” e a marchar 
com ele sob a bandeira da liberdade, da prosperidade e da 
honra nacional. A campanha de medo não funcionou, e os 
trabalhistas ganharam de lavada, com uma maioria de 200 
assentos no Parlamento.

Em 1946, é criado o National Health Service, um siste-
ma de saúde público e gratuito para todos, “do berço ao tú-
mulo”; em 1947, as minas de carvão foram nacionalizadas; 
e, em 1948, os serviços de transporte. Até o final da década, 
eletricidade e gás se tornaram propriedade pública, geridos 
por autoridades locais. Para solucionar conjuntamente os 
problemas de moradias insuficientes e insalubres e do 
desemprego, centenas de milhares de novas casas, com 
banheiros e jardins individuais, foram construídas.
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filme salta dos últimos anos da déca-
da de 1940 diretamente para 1979, 
quando Margareth Thatcher é eleita, 
e o “pacto nacional” começa a ser 

desmantelado, junto do estado de bem-estar social. Pouco 
nos é contado sobre os anos 50, 60 e 70: apenas que a 
indústria britânica sofreu com ausência de investimento 
e superprodução mundial e se tornou pouco competitiva. 
Não há menção aos governos trabalhistas e conservadores 
subsequentes, ao período de estagnação econômica e 
inflação, ao “Inverno do Descontentamento” de 1978 e 
1979, marcado por greves gerais.

Pulamos para o início da era neoliberal, na qual ataques 
intelectuais ao keynesianismo, à nacionalização e à inter-
venção estatal na economia vão permitir a emergência do 
individualismo, da desregulamentação e da privatização 
dos vários setores, incluindo transporte, eletricidade e gás. 
Estado e empresariado, dois dos vértices do triângulo do 
“pacto nacional”, se unem e vencem a queda de braço 
com os trabalhadores, representados pelos sindicatos. A 
polícia reprime greves com brutalidade, minas de carvão 
são fechadas, indústrias automatizadas ou realocadas para 
países com mão de obra mais barata; salários, empregos e 
serviços públicos sofrem. Comunidades inteiras se tornam 
cidades-fantasma. O espírito de 45 é quebrado e a classe 
trabalhadora é deixada para trás.

“Eu, Daniel Blake”, de 2016, o segundo filme da trilogia, 
retrata, por meio da vida de seu protagonista, os efeitos do 
estilhaçamento do espírito de 45.

Daniel Blake trabalhou a vida toda como carpinteiro, 
mas, em função de um problema de saúde, não pode mais 
exercer a profissão. Blake luta pela garantia de seus direitos 
básicos, um auxílio-doença ou um auxílio-desemprego, 
mas encontra uma série de obstáculos. Analfabeto digital, 
esbarra nas burocratizações e problemas de acessibilidade 
para preencher o formulário do auxílio. Aquela rede de 
proteção generosa forjada no pós-guerra se tornou burocrá-
tica e desumana. Depois de fazer uso de todos os canais 
“legítimos” de apelação – com toda a miséria e sofrimento 
diários –, Blake finalmente “quebra” e comete um “ato de 

o
vandalismo”: grafita o muro da agência que administra be-
nefícios sociais com a frase “Eu, Daniel Blake, exijo minha 
data de apelação antes que eu morra de fome”.

Mais do que demandar o cumprimento de seus direitos 
básicos, ele denuncia os abusos da burocratização que o 
impedem de conseguir o auxílio e que o fazem esperar 
em regime de penúria. A ironia do sistema neoliberal: é 
exigido que o indivíduo seja cada vez mais autossuficiente 
e independente, que tome a sua vida nas suas mãos, mas 
quando Daniel vai, então, protestar com a lata de spray na 
mão, clamando e lutando por seus direitos, ele é reprimi-
do, detido e advertido pela polícia. Blake é prontamente 
liberado por não ter antecedentes criminais, mas morre de 
um ataque cardíaco justamente no dia de sua audiência.

Se em “Espírito de 45” vemos coletividades protestan-
do, fazendo greves e comemorando, em “Eu, Daniel Blake” 
vemos pessoas sozinhas, contando com a solidariedade 
eventual de um vizinho, de colegas de biblioteca, de um 
atendente mais humano. Apenas duas cenas mostram 
pessoas reunidas: na fila gigantesca para obter cesta básica 
e transeuntes que param para observar, fotografar, aplaudir, 
condenar ou rir do “vandalismo” de Blake. Apenas um tran-
seunte se junta ao protesto, os outros mantém distância.

Atos de solidariedade acontecem principalmente entre 
Blake e Katie, desempregada e mãe solteira, que luta para 
pagar as contas e alimentar sua família. Eles passam a jantar 
juntos, dividindo a comida, Blake faz pequenos consertos 
na casa de Katie e brinquedos de madeira para as crianças, 
cuida delas enquanto Katie busca emprego e ela também 
retribui os favores. A amizade entre eles ajuda a tornar suas 
vidas um pouco mais suportáveis.

Se em “Espírito de 45” há otimismo, abundância e 
organização – planejamento urbano com casas confortáveis 
com jardins sendo construídas – em “Eu, Daniel Blake” 
há desolação e desorganização: lixo pelas ruas, casas 
deterioradas, móveis sendo vendidos para pagar dívidas. 
Podemos dizer que “Eu, Daniel Blake” captura o “espírito 
de 2016”, ano do filme e do Brexit: uma classe trabalhadora 
quebrada, material e psiquicamente, atomizada, cada um 
lutando pela própria sobrevivência, contando apenas com 
gestos de solidariedade privada aqui e acolá.
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á no trabalho ficcional mais recente de Ken Loach, “Você Não Estava Aqui” 
(2018), são retratados outros efeitos do neoliberalismo: a flexibilização e 
precarização do trabalho. No filme, uma família constituída por pai (Ricky), 
mãe (Abbie), filho (Seb) e filha (Liza) tenta adaptar suas vidas às condições 

contemporâneas de trabalho que prometem autonomia e flexibilidade sob os slogans de 
“ser o próprio chefe”, “mestre do próprio destino”.

Ricky começa a trabalhar como prestador de um serviço de entrega que remunera de 
acordo com a quantidade e velocidade de entregas. Não há vínculo empregatício (“você 
trabalha conosco, não para nós”, é dito para Ricky na entrevista de emprego) nem salário 
fixo, apenas honorários, se cumpridas as metas. Ricky é atraído pelas promessas de auto-
nomia e alta remuneração e movido pelo desejo de reaver a casa própria, perdida durante 
a crise de 2008.

No entanto, a dívida da família aumenta quando Ricky decide comprar a própria van para 
realizar as entregas, em vez de alugar uma das vans da empresa, com base na crença de 
que isso seria mais financeiramente vantajoso. Ricky acredita que tudo vai ficar melhor, em 
seis meses, um ano, dois anos, quando as dívidas forem pagas e o dinheiro acumulado.

No entanto, ser autônomo implica em arcar com custos e riscos. As “regras do jogo” 
são apresentadas já na primeira cena do filme, em que seu recrutador avisa que aquele 
trabalho distingue os perdedores dos guerreiros. A performance de Ricky vai ser monitorada 
por meio de um instrumento, caríssimo, de escaneamento de pacotes, que, ao contrário 
da van, não pertence a ele, mas à empresa. Metaforicamente, o contexto se assemelha 
com um jogo simples de videogame: há uma espécie de controle com comandos; mais 
horas jogando equivalem a mais pontos ou mais moedas; a velocidade possui um peso 
determinante; e a sobrevivência (no caso, a entrega de pacotes) é o que importa, mesmo 
com sangue, hematomas e arranhões.

Ricky, que no curso do filme urina em garrafas para não perder tempo, é brutalmente 
espancado em um assalto à sua van. Mas o pior não foi apanhar, e, sim, descobrir que ele 
tem que arcar com os custos do instrumento de escaneamento quebrado no assalto. Como 
não há direito a repouso remunerado por acidente no trabalho, e ele precisa cumprir metas 
para saldar suas dívidas, agora ainda maiores, ele decide continuar trabalhando, mesmo 
estando terrivelmente ferido. Cada atraso na entrega, cada meta não cumprida, cada hora 
ou dia de trabalho perdido precisa ser compensado com mais horas de expediente, não 
importa em quais condições. Um dos orgulhos coletivos do pós-Segunda Guerra, o sistema 
de saúde, também não é mais o mesmo. Quando Ricky precisou de um hospital, enfrentou 
descaso no atendimento e horas de espera.

A mãe da família, Abbie, trabalha sob uma lógica parecida: provê serviços de cuidado 
a pessoas idosas ou com deficiência e só recebe pelas visitas que faz. Também há a ne-
cessidade de gerenciamento do seu próprio tempo e é preciso rapidez para atender uma 
quantidade de pessoas considerável para fechar uma renda razoável. Seu horário de trabalho 
é “flexibilizado”: ela trabalha de 7h às 21h30.

j
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Ricky e Abbie estão sempre em trânsito, cansados, 
executando múltiplas tarefas, tentando otimizar o tempo 
escasso, arrastando seus corpos pesados entre locais de 
trabalho e retornando ao lar para desmaiarem sentados na 
frente da televisão. Enquanto pai e mãe correm contra o 
tempo, os filhos do casal ficam sozinhos em casa. A vida 
da família é reconfigurada: o pai não consegue mais partici-
par das reuniões de escola dos filhos, a mãe precisa estar 
preparada para atender um paciente a qualquer momento, 
inclusive quando a família consegue, em um raro momento, 
estar reunida em casa para jantar. Essa nova estrutura afeta 
a todos. Ricky e Abbie se tornam nervosos, desesperados, 
esgotados; Seb, o filho adolescente, expressa sua raiva em 
conflitos diretos com os pais e grafitando muros da cidade; 
Liza, a filha mais nova, tem problemas para dormir.

Ricky e Abbie estão quase sempre uniformizados, a vida 
toda gira em torno do trabalho. Se em “Eu, Daniel Blake”, 
na ausência de trabalho, havia oportunidades para lazer e 
descanso – quando o protagonista joga videogame com o 
vizinho e confecciona brinquedos para os filhos de Katie 
– aqui esses momentos são furtivos, entre uma entrega/
visita e outra: Ricky divide um sanduíche com a filha dentro 
da van; a família se junta à Abbie em uma visita noturna 
de emergência.

A única fonte de solidariedade e rede de proteção é a 
família, e a solidão é um sentimento constante. Se em “Eu, 
Daniel Blake” o senso de coletividade estava esgarçado, 
mas ainda era possível contar com a eventual solidariedade 
de vizinhos, amigos e estranhos, em “Você Não Estava 
Aqui” não há amizade entre os “autônomos”, é cada um 
por si, e nem relacionamento com clientes: as entregas 
são rápidas, e grande parte da comunicação é áspera e 
violenta. De forma similar, no trabalho de Abbie, pessoas 
idosas ou com alguma deficiência aparentam viver sozinhas 
ou na presença de uma funcionária temporária, sem uma 
figura familiar presente.

a promessa de uma vida melhor, que se-
ria possibilitada por trabalhos flexíveis 
como os de Ricky e Abbie, gera um 
otimismo cruel: um apego a um modo 

de vida que, em vez de levar à satisfação dos desejos, cons-
titui uma ameaça ao bem-estar (Berlant 2011). A falta de 
opções os coloca em um cenário de alternativas infernais. 
Seus empregos exigem o tempo todo que eles se doem 
cada vez mais, trabalhem mais horas, em finais de semana, 
não tirem folgas, não tenham férias, aumentem a carga 
de trabalho como se a maior produtividade, eficiência e 
rapidez fossem proporcionar uma vida melhor. No entanto, 
as perspectivas e a esperança somem.

Essa é uma realidade que, apesar da velocidade, não se 
move ou, como no filme, piora. Não há mais esperança de 
um futuro melhor, como aquela que nutria o espírito de 45. 
Seb, o filho adolescente, não quer ir para a universidade, 
pois sabe que aumentaria a dívida da família e não acredita 
que um diploma universitário lhe renderia um bom empre-
go. Ele diz ao pai que simplesmente deseja que “as coisas 
voltassem a ser como eram”. Como eram, provavelmente, 
na era retratada no primeiro filme da trilogia. Em “Você Não 
Estava Aqui”, o presente não existe, o futuro está enlutado 
e o passado é pura nostalgia.

A nostalgia de Ken Loach pelo espírito de 45 fica mais 
clara quando uma das idosas atendida por Abbie exibe 
com orgulho, em uma das visitas, uma foto de um clube 
de trabalhadores que alimentava até 500 pessoas por dia 
durante a greve de mineradores de 1984. Essa cena serve 
para relembrar o espectador que um mundo melhor já foi 
possível. Se pudermos resgatar os cacos daquele espírito 
quebrado e uni-los novamente, será possível trazer esse 
mundo de volta.

Um dos entrevistados no primeiro filme da trilogia afir-
ma que “esse sistema no qual vivemos é absolutamente 
podre e corrupto e quando mais rápido for embora, me-
lhor”. Outro entrevistado diz que o desejo pelo controle de-
mocrático da economia constitui a essência do socialismo, 
mesmo que não receba esse nome, e que está presente de 
forma atomizada por todo o espectro político. A afirmação 
é seguida por imagens do Movimento Occupy.
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s cenas finais do “Espírito de 45” mesclam o áudio do discurso de Clement 
Attlee por ocasião da vitória trabalhista nas eleições de 1945 – no qual o primeiro- 
ministro diz que, pela primeira vez na história do país, um governo com políti-
cas socialistas havia sido eleito – com aquelas imagens de pessoas cantando, 

dançando e se beijando nas ruas em comemoração pelo fim da guerra que abriram o filme, só que 
agora em cores. A sequência de falas e imagens nos transmite a seguinte mensagem: a classe 
trabalhadora está farta de sofrer sob a hegemonia do capitalismo neoliberal; essa insatisfação pode 
nos conduzir em direção à retomada do espírito socialista e coletivo de 1945.

No entanto, como sabemos, a insatisfação da classe trabalhadora britânica com 40 anos de 
neoliberalismo não deu origem ao socialismo, mas ao Brexit. Foram forças políticas de direita que 
conseguiram capturar e canalizar essa insatisfação com mais eficiência. Para entendermos o que 
parece ser um paradoxo, precisamos incluir um fator que quase não aparece nos filmes de Ken 
Loach: a raça.

Em todo o “Espírito de 45”, aparece apenas uma única pessoa negra: aos 89 minutos, vemos 
a foto de um homem, em uma manifestação, com o punho levantado, na frente de dois policiais. 
Esse silenciamento, que poderia parecer esquisito, dado que mais de meio milhão de pessoas de 
ex-colônias britânicas migraram para o país a partir do “British Nationality Act” de 1948, justamente 
o período retratado no documentário, é, na verdade, corriqueiro e sintomático da fusão entre classe 
e raça no imaginário britânico. Os filmes de Ken Loach são produto desse imaginário e ajudam a 
fortalecê-lo.

No livro “Race and the Undeserving Poor” (2018), Robbie Shilliam nos mostra como, histori-
camente, a classe trabalhadora britânica passou a ser definida em termos de raça. Em particular, 
Shilliam evidencia que houve no passado e que há no presente uma diferenciação entre os pobres 
considerados merecedores (de políticas sociais e trabalhistas) e os pobres não merecedores. Os 
pobres merecedores, considerados dignos (de ajuda e direitos) foram historicamente racializados 
como brancos, ao passo que os não merecedores, indignos, foram racializados como negros.

Mesmo no período do pós-guerra até a década de 1970, enquanto vigorava o estado de bem-estar 
social, a distinção entre merecedores e não merecedores foi fortificada. Aquele “pacto nacional” 
entre Estado, empresariado e trabalhadores organizados, norteado pela ideia da social-democracia 
nacional-keynesiana, que garantia o pleno emprego e mantinha uma rede de proteção social, não 
beneficiava a todos de forma equitativa.

Os imigrantes de ex-colônias britânicas e seus descendentes não usufruíram daquela inédita 
condição de bem-estar retratada em “Espírito de 45”, já que “a chegada de negros e asiáticos foi 
considerada indigna de segurança social e de bem-estar”, pois essas pessoas foram “associadas 
a potencial de anarquia e desordem (Shilliam 2018, p. 82 e p. 96, tradução livre). Por isso, esses 
grupos ocuparam posições mais precárias de empregabilidade e receberam acesso mínimo a bens 
públicos, principalmente moradia, pois eram considerados menos capazes de cuidar das proprieda-
des, enquanto trabalhadores brancos ocuparam empregos mais seguros, bem pagos e desejáveis 
(Shilliam 2018, p. 103).
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em todos os trabalhadores brancos, 
é claro, ocuparam tais postos de 
trabalho, mas a divisão racializada do 
trabalho os favoreceu de forma institu-

cionalizada, mesmo que informalmente (Shilliam, 2018, p. 
103). Nesse período do pós-guerra, portanto, enquanto o 
bem-estar social era discursivamente apresentado como 
universal, políticos conservadores e trabalhistas, e até 
mesmo sindicatos, fortificaram a distinção, estruturada 
pela raça, entre pobres dignos e indignos, merecedores e 
não merecedores. E, inadvertidamente, o mesmo faz Ken 
Loach em sua trilogia.

Os entrevistados de “Espírito de 45” frequentemente 
caracterizam a classe trabalhadora como composta por 
pessoas decentes, disciplinadas e ordeiras, que possuem 
desejos modestos: ter um emprego, uma família, uma 
vida digna. Pessoas merecedoras e dignas, portanto. O 
protagonista de “Eu, Daniel Blake” é apresentado como 
uma dessas pessoas decentes, disciplinadas e ordeiras: 
trabalhou a vida toda, pagou seus impostos, cuidou da 
esposa doente até sua morte, zela pela limpeza e ordem do 
conjunto habitacional onde reside brigando com o vizinho 
negro chamado “China”, que insiste em não descartar o 
lixo corretamente, e com um transeunte que permite que 
seu cachorro faça necessidades no jardim do conjunto.

Se seu vizinho China desiste de lidar com um sistema 
de seguridade social desumano, que massacra as pessoas, 
preferindo vender tênis de origem duvidosa para sobreviver, 
Daniel Blake insiste em manter o que entende como sua 
dignidade até o final, quando finalmente “quebra” e comete 
o “ato de vandalismo”.

Ricky e Abbie também compartilham das mesmas 
características. Ricky prefere passar fome a pedir seguro-
-desemprego: afinal, ele é um homem saudável e disposto 
a trabalhar duro para prover sua família. Abbie cuida de seus 
pacientes e de sua família com senso de responsabilidade 
e zelo, apesar de todas as tormentas que enfrenta.

Os três filmes de Ken Loach, portanto, centralizam uma 
classe trabalhadora branca, considerada digna e merecedo-
ra pelo “pacto nacional”, que é deixada para trás quando 
o pacto colapsa sob a égide do neoliberalismo introduzido 
por Thatcher e consolidado por governos trabalhistas e 
conservadores subsequentes.

O que a trilogia de Loach silencia são justamente as 
vicissitudes das relações entre a classe trabalhadora branca 
e a classe trabalhadora não branca, composta por descen-
dentes daquelas levas migratórias do pós-guerra, sob a 
hegemonia do pacto nacional e, depois, sob a hegemonia 
neoliberal. Ken Loach poderia, por exemplo, ter optado por 
China como protagonista do segundo filme, e não Daniel 
Blake. Ou poderia ter dado mais atenção às relações, por 
vezes conflitivas, entre esses personagens.

Jogar luz sobre aquilo que Ken Loach não mostra nos 
ajuda não apenas a entender por que o diretor não foi capaz 
de capturar o “espírito de 2016”, mas também nos ajuda 
a explicar por que a direita britânica tem sido mais capaz 
de capturar as insatisfações de pessoas como aquelas 
retratadas nos filmes.

A destruição do pacto nacional por Thatcher gerou a de-
sinstitucionalização da vantagem informal que o trabalhador 
branco tinha com a divisão do trabalho racializada (Shilliam, 
2018, p. 109). Isso porque o governo da ex-primeira-ministra 
intensificou o processo de desindustrialização sem se 
preocupar com as condições de trabalho dos próprios 
trabalhadores industriais brancos. Shilliam observa, com 
isso, a formação de uma “white underclass” considerada 
vítima desse processo (p. 110). Para Thatcher, o pacto na-
cional contribuía para o desenvolvimento de características 
indignas; já o mercado, ajudava a cultivar características 
dignas (p. 115).

A revolução neoliberal de Thatcher era ambivalente em 
relação à raça: a destruição do pacto significou a destruição 
das vantagens informais de trabalhadores brancos em 
relação a não brancos e um nivelamento para baixo das 
condições de trabalho, já que empregos estáveis, bem 
pagos e desejáveis se tornaram escassos, mas seu suces-
so eleitoral dependia da mobilização de um nacionalismo 
populista racializado (pp. 116 e 119).
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ssa classe trabalhadora branca, favorecida e depois desfavorecida, foi consti-
tuída como um eleitorado importante, tanto para partidos trabalhistas quanto 
conservadores. No contexto do Brexit, grupos políticos a favor da saída do 
país da União Europeia, de esquerda e direita, prometiam resgatar aspectos 

de eras anteriores que eram apresentadas como mais positivas. Para as alas pró-Brexit do 
Partido Trabalhista, o período valorizado era o do pacto nacional. Para as alas pró-Brexit do 
Partido Conservador e para o UK Independence Party (UKIP), tratava-se do período imperial, 
quando o país era supostamente livre para estabelecer relações comerciais com qualquer 
país do mundo, não restrito à Política Comercial Comum da União Europeia.

No voto pela saída do Reino Unido da União Europeia, parte da classe trabalhadora branca 
se uniu àquela parte dos vencedores da globalização movidos por uma melancolia pós-colonial, 
apegados a uma fantasia nostálgica da Grã-Bretanha imperial.

Mas é importante enfatizar que o sentimento de ser “deixado para trás” não se resume a 
questões econômicas. O pacto colapsado por Thatcher foi substituído, a partir da década de 
1990, por uma nova hegemonia, que Nancy Fraser, em seu texto “The Old Is Dying and the 
New Cannot Be Born”, chama de neoliberalismo progressista. Esse novo bloco hegemônico foi 
formado por uma aliança improvável entre os setores mais dinâmicos da economia, inclusive 
o financeiro, e as principais correntes “liberais” dos novos movimentos sociais (feminismo, 
antirracismo, multiculturalismo, ambientalismo e ativistas pelos direitos LGBTQIA+) que 
compartilhavam visões acerca da redistribuição e do reconhecimento.

No que diz respeito à redistribuição, o consenso era liberar as forças de mercado do 
estado (privatizando empresas estatais e diminuindo impostos e regulamentações, inclusive 
bancárias e trabalhistas) e globalizar a economia capitalista, incluindo a circulação de capital. 
Os efeitos desse consenso foram o enfraquecimento dos sindicatos, a desindustrialização, 
o aumento do endividamento das famílias, e a difusão de empregos instáveis e mal remu-
nerados, principalmente no setor de serviços, como o de Ricky. São esses efeitos que Ken 
Loach retrata tão magistralmente na trilogia.

Essa política distributiva já era defendida, é claro, por expoentes do neoliberalismo enquanto 
teoria econômica, de Friedrich Hayek a Milton Friedman, e do neoliberalismo enquanto polí-
tica econômica, de Barry Goldwater a Ronald Reagan e Margareth Thatcher, mas foi mesmo 
consolidada por Bill Clinton e Tony Blair. Esse foi um dos motivos, inclusive, que levou Ken 
Loach a sair do Partido Trabalhista na década de 1990. Para ele, as políticas de Blair continu-
aram a erodir a ideia de que “somos responsáveis um pelo outro, que somos o guardião de 
nossos irmãos e irmãs”.3

No que diz respeito ao reconhecimento, o consenso do bloco hegemônico neoliberal 
progressista girava em torno de ideais de diversidade e empoderamento: de mulheres, de 
LGBTQIA+, de grupos racializados. Justiça deixou de ser concebida como a abolição das 
hierarquias sociais e passou a ser entendida como empoderamento de algumas mulheres e 
algumas pessoas de grupos minoritários, para que o topo ficasse mais diversificado. Mulheres 
na capa da Forbes como CEOs de empresas, um presidente negro e assim por diante. Ou 
seja, os ideais que regiam o consenso na esfera do reconhecimento eram a meritocracia e 
o individualismo: “merecedores” dentro dos grupos minoritários chegariam ao topo. Os não 
“merecedores” ficariam onde estavam, ou piores, porque as políticas redistributivas regres-
sivas impactavam mais severamente esse grupo de pessoas.
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u seja, em termos de reconhecimento, o período de hegemonia do 
neoliberalismo progressista deu mais visibilidade para as minorias. 
Em termos de redistribuição, desmantelou redes de proteção social, 
precarizou o trabalho, desestabilizou os direitos e vantagens infor-

mais conquistados por sujeitos brancos no pacto nacional e arrastou grande parte da 
classe trabalhadora, branca e não branca, para baixo. A junção dessas duas coisas foi 
explosiva. A perda de direitos e vantagens informais da classe trabalhadora branca foi 
em grande parte atribuída não às políticas neoliberais, mas à conquista de direitos por 
minorias cada vez mais visíveis e à crescente imigração, dessa vez oriunda da União 
Europeia. Grande parte da classe trabalhadora branca passou a experimentar condições 
de vida antes exclusivas dos pobres considerados indignos e não merecedores, o que 
acrescentou sal à ferida.

Nas palavras de Naomi Klein, “Para as pessoas que viam a segurança e o status 
como seu direito inato – e isso significa, acima de tudo, homens brancos – essas perdas 
– materiais, simbólicas, psíquicas – são insuportáveis. Donald Trump fala diretamente 
a essa dor. A campanha do Brexit falou a essa dor. Assim como todos os partidos de 
extrema-direita em ascensão na Europa” (Klein, 2016). Nas palavras de Wendy Brown 
(2017), políticas econômicas neoliberais implementadas nas últimas quatro décadas 
geraram perdas que não foram experimentadas apenas, ou principalmente, como um 
declínio econômico, mas como a perda de supremacias branca e masculina; a perda 
de uma era marcada pela soberania e segurança do homem branco provedor e do 
estado-nação.

Esse destronamento socioeconômico, o estilhaçamento de imagens de gênero, 
raça e nação, leva a um ódio rancoroso ressentido (sexista, homofóbico, transfóbico, 
xenofóbico e racista). É esse gradiente afetivo que compõe o espírito de 2016, aquele 
que Ken Loach não conseguiu captar na trilogia, porque focou exclusivamente nos 
efeitos distributivos dos anos neoliberais. E é esse espírito de 2016 que ajuda a expli-
car por que parte da combalida classe trabalhadora branca foi atraída por discursos da 
direita pró-Brexit.

A Leave Campaign, a favor do Brexit, foi mais capaz de entender e canalizar em 
sua direção essa atmosfera afetiva complexa produzida tanto pela presença cada vez 
mais visível de grupos historicamente inferiorizados, seja em função das políticas de 
reconhecimento do neoliberalismo progressista ou de fluxos migratórios mais recentes, 
seja pelo desmantelamento de políticas sociais e precarização do trabalho. Em vez de 
reavivar o espírito socialista ou reafirmar o neoliberalismo progressista, a campanha 
ofereceu um nacionalismo melancólico, nostálgico, racializado, que coincidia com os 
desejos da classe trabalhadora branca de recapturar as seguranças racializadas do pacto 
nacional do pós-guerra e de restaurar imagens estilhaçadas de gênero, raça e nação. A 
Leave Campaign foi sagaz ao enquadrar discursivamente essa versão da nação britânica 
como em perigo e ao prometer restaurá-la, assim como a todos apegados a ela, com 
a saída da União Europeia. E, ao fazer isso, conseguiu desviar a atenção das políticas 
econômicas neoliberais, promovendo, no lugar do neoliberalismo progressista, um 
neoliberalismo reacionário.
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Chamar atenção para os pontos cegos de Ken Loach não é exata-
mente inédito. O diretor já foi criticado por repetir em seus filmes o 
mesmo “sermão marxista” há 50 anos, por ser um exemplo clássico 
de um “dinossauro de esquerda”,4 pela falta de complexidade de 
seus personagens femininos, que, em geral, só aparecem como 
objeto de interesse dos protagonistas masculinos, por se dizer um 
homem do povo, “desde que esse povo tenha um pênis”,5 pela 
falta de representatividade de pessoas LGBTQIA+.6

O propósito de apontar aquilo que os filmes de Ken Loach não 
mostram não é “cancelar” o diretor por ser um expoente de uma 
esquerda “velha”, que prioriza a classe, em disputa com uma es-
querda “nova”, pejorativamente chamada de “identitária”. Afinal 
de contas, apesar de restrita, a sensibilidade e o espírito socialista 
de Ken Loach se tornam ainda mais necessários em um contexto 
de desintegração da própria ideia de bem comum. O propósito 
aqui é mostrar como esse imaginário tão corriqueiro, que permite 
que a classe trabalhadora seja equacionada com sujeitos brancos e 
priorizada em análises políticas, e nos filmes de Ken Loach, é claro, 
gera obstáculos analíticos e políticos.

Diagnósticos do presente ficam empobrecidos quando não cap-
turam dimensões cruciais da insatisfação de determinadas parcelas 
da população. Politicamente, a nostalgia por uma época na qual 
as coisas eram menos complicadas porque a classe trabalhadora 
era unida e não fraturada não é apenas baseada em uma leitura 
factualmente errada da realidade, como nos mostra Shilliam, mas 
coloca as demandas de movimentos antirracistas como secundárias 
e, aí sim, contribui para a fragmentação da esquerda. O propósito 
aqui, portanto, é contribuir para revisar narrativas de sucesso do 
passado para que as sequências futuras sejam menos excludentes. 
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Logo no início de sua vida literária, revelou Olavo Bilac, de 
harmonia com extraordinário talento para exprimir sem verso, 
acentuado pendor para o convívio das rodas boêmias.

O pai do poeta, homem austero, médico de nomeada, 
escandalizou com o pendor do filho. E, de cenho fechado, quase 
não lhe falava, depois de veementes admoestações.

Certa vez, entretanto, desanuviou o semblante. E chamando o 
rapaz ao seu gabinete, deu-lhe um bilhete de teatro: 

– Vá assistir no Fênix Dramática a esta peça: Os degraus do crime. 
À noite, Olavo Bilac assistiu ao dramalhão. De volta, já tarde, viu 
luz na casa. Era o pai a sua espera.

E o velho, ao ver o filho:

– Assistiu à peça?

– Assisti, sim, senhor.

– Prestou bem atenção ao final?

– Prestei. 

– Como foi que morreu o protagonista?

– Na forca.

E o Dr. Bilac, novamente de semblante sombrio, voz trovejante: 

- Pois olhe: esse é o fim que o espera, se o senhor não se decidir 
mudar de vida!

O FUTURO  
DE OLAVO BILAC  
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(Josué Montello, Anedotario geral da academia brasileira. Terceira edição. 
Rio de Janeiro, livraria Francisco Alves editora S a, 1980, página 242)
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