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A gente 
{vive} 
junto.
Somos um grupo de comunicação que 

tem muito orgulho de contar as histórias 

do Rio Grande do Sul e do mundo para 

os gaúchos. Todos os dias, informamos, 

debatemos e repercutimos episódios e 

fatos que são do interesse da população, 

com a visão de quem é daqui. 

Nos posicionamos como uma arena, que 

dá voz a importantes setores da 

sociedade e a todos que impulsionam a 

evolução da nossa gente. E queremos, 

cada vez mais, contribuir para o 

desenvolvimento do nosso Estado. 

Por isso, projetamos o futuro celebrando 

os nossos 65 anos de história e 

acreditando que a única forma de 

construir um amanhã melhor é estando 

lado a lado dos gaúchos. 
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#2023ALMANAQUE
ATENÇÃO, RIO! VEM AÍ O

As melhores dicas para conhecer recantos 
da cidade tão pertinho e longe de você.

Siga nosso 
Instagram



Insight Inteligência tece loas às mulheres de todas as raças, credos e  

orientações sexuais. Só há o que celebrar em relação à correção de injustiças  

e ao reconhecimento dos seus direitos sob todos os aspectos. 

A revista convida seus patrocinadores a acompanhar a artista norte-americana  

Zoe Leonard em sua instalação sobre bonecas que, simbolicamente,  

reverenciam as mulheres. As que foram, as que são e as que virão. 

Elas fazem toda a diferença.
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RECADO 
ESPECIAL

A
té o século XVIII, quando prevaleciam sociedades rurais e agrícolas, os seres 

humanos no Ocidente pensavam a passagem do tempo de duas formas.  

A cristã, providencialista ou escatológica, percebia o homem negativamen-

te como um ser criado pela mão divina, mas tendente ao pecado desde a queda 

do Paraíso. O declínio moral da natureza humana se acentuaria cada vez mais até 

que o Juízo Final poria fim aos tempos, com o julgamento dos vivos e mortos. Já 

a forma pagã, formulada na Antiguidade e resgatada no Renascimento, percebia 

a natureza humana como estável em sua moralidade e imoralidade. 

O tempo, por sua vez, era concebido como cíclico: as situações tenderiam pe-

riodicamente a se repetir, e as pretensas novidades nada mais seriam do que 

velhas situações envelopadas em novas roupagens. 

O advento da sociedade comercial trouxe uma mudança crucial nessa forma 

de pensar o tempo. A partir do Iluminismo, a concepção escatológica se seculari-

zou e se inverteu em chave otimista. Passou-se a crer que a natureza humana, ao 

invés de decadente, era perfectível e se aperfeiçoava ao longo do tempo, elevan-

do seu padrão moral e tecnológico. Mas também a concepção pagã foi alterada. 

O tempo deixou de ser um ciclo fechado e passou a ser concebido como aberto 

para um futuro inédito – ou seja, como “progresso” ou “desenvolvimento”.

E
nquanto o passado se tornava distante e diferente, o presente não ia além 

de um ponto de passagem para o futuro. Com o advento da sociedade in-

dustrial, o movimento se radicalizou. Muitos acreditaram que a humanidade 

não só poderia prever seu futuro como antecipá-lo; fosse pela intervenção violen-

ta de uma “revolução” ou por aquela outra, mais suave, do “planejamento”.

Ultimamente, porém, tudo indica que se operou nova transformação. Com o 

advento da sociedade pós-industrial, parece encerrado o ciclo de transição inicia-

do no século XVIII, que pôs fim à velha sociedade agrária e rural. Tudo se passa 

como se estivéssemos presos em um largo e infindável presente. Não se imagina 

mais o futuro como um lugar diferente e melhor, mas como uma extensão do 

presente, e provavelmente piorada. 
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O passado também deixa de ser sentido como um tempo estranho para ser 

apreendido como um presente que passou. Sintomaticamente, depois de dois 

séculos de domínio, as palavras “progresso” e “desenvolvimento” perderam im-

portância no noticiário e no vocabulário político. Parecemos ter perdido a capaci-

dade de pensar o futuro e, com ele, uma sociedade melhor ou diferente.

O mundo parou de pensar em desenvolvimento e progresso, vide pesquisa 

feita no Google Books, de 1800 para cá. As duas palavras escassearam na litera-

tura global. É possível, portanto, inferir-se que os dois assuntos declinaram de 

importância na agenda internacional.

O futuro não é mais aquele.

ASCENSÃO E QUEDA DOS TERMOS “DESENVOLVIMENTO”  
E “PROGRESSO” NA LITERATURA GLOBAL

1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Desenvolvimento

1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Progresso



1414 LANTERNA



15JUNHO 2022 15JUNHO 2022

Guilherme Pires de Mello
Jornalista e cientista político 

Entre novembro e dezembro de 1955, o historiador 
e professor Frank Tannenbaum conduziu uma série de 
seminários na Universidade de Colúmbia, em Nova York, 
com o objetivo de discutir as crises políticas em curso 
nos países da América Latina. O evento contou com a 
presença de diversos expatriados de países do Cone 
Sul, condenados por juízo próprio ao desterro em solo 
americano, afugentados, em sua maioria, por militares 
que tomaram as rédeas de seus respectivos países pela 
força. Dentre os principais nomes, destacavam-se o 
ex-presidente da Colômbia Alberto Lleras Camargo e o 
jornalista argentino Alberto Gainza Paz. Representando 
os autoexilados brasileiros, o jornalista e então deputado 
federal pela União Democrática Nacional (UDN) do Dis-
trito Federal, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, foi 
responsável por conduzir, em duas oportunidades, dois 
seminários, após solicitar sua participação no evento 
como um favor para o amigo José Osvaldo de Meira Pen-
na, diplomata e membro da delegação brasileira na ONU. 

Uma outra 

golpe
safra de
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Lacerda, ao contrário dos demais participantes, não 
fugira de uma ditadura militar. Afugentou-se, primeiro em 
Cuba e depois nos Estados Unidos, após a quartelada do 
ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, que visa-
va assegurar, por meio de um contragolpe militar, também 
chamado de “golpe preventivo”, a posse de Juscelino Ku-
bitschek como presidente da República democraticamente 
eleito, após tentativa frustrada da oposição em estabelecer 
novas regras para o pleito, alegando que o presidente só 
seria eleito uma vez alcançada maioria absoluta dos votos.

Nos Estados Unidos, em sua primeira palestra, Carlos 
Lacerda discorreu sobre a história política do Brasil até a 
Revolução de 1930, que terminou com a condução do 
gaúcho Getúlio Dornelles Vargas ao poder e pôs fim à 
Primeira República. A recepção de sua primeira palestra 
foi bastante favorável ao jornalista. A segunda, contudo, 
causou inquietações entre os convidados. O político ca-
rioca, para a incredulidade do auditório, defendeu a sua 
tese de que a democracia brasileira só seria efetivamente 
implementada no país pelas mãos dos militares (DULLES, 
2000, p. 238; MEIRA PENNA, 1988, p. 132). 

O aparente acinte – defender uma ditadura “restaurado-
ra” para um auditório composto por simpáticos aos exilados 
políticos de ditaduras militares na América Latina – poderia 
ser facilmente percebido como fruto de um raciocínio 
desvairado de um caudilho amante de ditaduras. Segundo 
relato de Meira Penna, presente na exposição, de fato o 
sentimento no auditório foi esse. Os americanos ficaram 
“horrorizados” com a participação de Carlos Lacerda1.

No entanto, aos olhos do político brasileiro, 
sua tese era, na verdade, um apelo a uma “verdadeira de-
mocracia”, imaculada, livre de vícios, que nasceria somente 
após os expurgos das estruturas políticas-eleitorais esta-
belecidas pela ditadura do Estado Novo, por meio de uma 
“ditadura renovadora”. Para Lacerda, as Forças Armadas 
no Brasil se distinguiam das demais das nações vizinhas 
e, por esta razão, seriam as instituições mais adequadas 
a promover essa mudança, purificando e moralizando as 
instituições, estabelecendo, de uma vez por todas, a de-
mocracia em território brasileiro (DULLES, 2000, p. 238). 

Como sustenta Jorge Chaloub (2018, p. 385), Carlos 
Lacerda é um ator político cuja definição se apresenta como 
uma tarefa hercúlea, em parte pela sua trajetória, cheia de 
mudanças de rumo, desde sua origem na militância comu-
nista para, na idade adulta, se tornar um dos grandes nomes 
do anticomunismo brasileiro. Sua política se dava na prática, 
seja na tribuna, como vereador e deputado federal, eleito 
sempre entre os parlamentares mais votados; na imprensa, 
escrita, falada e, como pioneiro, televisionada; ou mesmo 
como primeiro governador eleito do estado da Guanabara, 
cuja administração é lembrada pelo seu conflito com o 
governo federal e obras estruturais e de lazer importantes 
para a atual cidade do Rio de Janeiro. 

O pensamento político de Carlos Lacerda adquire 
sentido apenas partir dos seus confrontos2, moldando sua 
persona pública não como a de um bacharel do Direito, ima-
gem clássica associada ao liberalismo brasileiro3, mas como 
um tribuno romântico, digno de um personagem de verniz 
shakespeariano, por vezes associado à figura do “salvador 
da pátria”4, dotado de urgência e assertividade em sua 
performance. Era, sobretudo, um polemista marcado pela 
virulência de suas palavras e pela intransigência de seus 
posicionamentos, buscando a eternização do conflito ao 
apelar para a afetividade de seus valores e passionalidade 
de sua trajetória (MELLO, 2020, p. 42). 

No presente artigo, procuraremos mostrar como o 
jornalista e político Carlos Lacerda buscou trabalhar, ao 

LANTERNA
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longo de sua trajetória política, conceitos pertinentes ao liberalismo, tais como 
“liberdade” e “democracia”, de modo a assentá-los numa lógica particular 
capaz de harmonizá-los com conceitos aparentemente opostos, como “gol-
pe” e “ditadura”. A incursão no pensamento do autor analisado será limitada 
a duas obras, em dois momentos-chave de sua trajetória. O primeiro é a sua 
participação como jornalista responsável por cobrir a Assembleia Constituinte 
de 1946 pelo jornal O Correio da Manhã, produzindo crônicas reunidas na 
coluna Na Tribuna da Imprensa5. O segundo momento será a partir da sua 
reconstrução memorialística com a coletânea de discursos compilados no 
livro “O poder das Ideias” (1964), publicado originalmente em 1961. 

Procuramos justificar a separação em dois momentos a partir do enten-
dimento da compreensão dos udenistas acerca da constituição de 1946, 
amparado pela delimitação também utilizada por Delgado (2006). No primeiro 
momento, a ênfase da crítica dos liberais do período era no “pecado original” 
da Constituição, que nasceria embalada no berço da ditadura, carecendo 
dos aspectos verdadeiramente democráticos, revelando a permanência do 
velho vinho estadonovista em taça mimética às instituições democráticas 
norte-americanas. O segundo momento difere-se do primeiro quanto à 
razão que motivara os defensores da quebra da legalidade. Nos anos 60, a 
tese golpista se disfarçaria de legalista, em defesa da Constituição outrora 
contestada, sob o argumento de que a revisão da Constituição de 1946 
estaria prejudicada devido à radicalização6 dos partidos políticos de esquer-
da e, sobretudo, pela influência comunista. O pressuposto é corroborado 
pelo argumento do professor e historiador Rodrigo Patto Sá Motta (2002), 
que compreende o período de 1961 a 1964 como um dos dois grandes 
momentos de “surtos anticomunistas” na História do Brasil. 

 O LIBERALISMO PELO MÉTODO DA ANÁLISE MORFOLÓGICA
A tese lacerdiana do “golpismo democrático” das Forças Armadas, apre-

sentada no seminário nos Estados Unidos, precipita o argumento sustentado 
pelo professor e cientista político Alfred Stepan, no livro “Os militares na polí-
tica” (MEIRA PENNA, 1988, p. 132). Como um representante do partido que 
reivindicava o papel de principal intérprete liberal do interregno democrático 
(SANTOS, 1998), o argumento sustentado por Carlos Lacerda levanta algu-
mas perguntas acerca da compreensão do político udenista sobre conceitos 
muito caros aos liberais de maneira geral, afinal, segundo a análise morfoló-
gica proposta por Michael Freeden (1996), conceitos como “democracia” e 
“liberdade” aparecem em posições nucleares para a ideologia do liberalismo 
político. As ideologias são percebidas conforme o contextualismo linguístico 
de John Pocock, portanto, como uma forma de discurso político, por meio de 
padrões discerníveis, funcionando como ferramentas de simplificação, cujo 
fim é orientar e convencer um determinado grupo de pessoas. Em outras 
palavras, são mapas que servem para dar sentido aos conceitos, facilitando, 
assim, a participação política das massas no debate político (FREEDEN, 1996). 
Nesse sentido, as ideologias aparecem como forças “democratizantes” em 
sua origem, com relação univitelina ao aparecimento das massas, permitindo 
uma competição de discursos, que objetiva controlar a linguagem política e, 
sobretudo, suas interpretações.

As ideologias 
aparecem 
como forças 
“democratizantes” 
em sua origem, 
com relação 
univitelina ao 
aparecimento das 
massas
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Inspirada por diversas contribuições em distintos cam-
pos acadêmicos, tais como a Ciência Política, a Linguística, 
a História e a Filosofia, a análise morfológica das ideologias 
parte dos pressupostos estabelecidos pela Escola da Histó-
ria dos Conceitos7 de Reinhart Koselleck e se traduz em um 
método de investigação que objetiva decodificar padrões 
internos nas ideologias, destacando suas semelhanças e 
seu papel estrutural na formação dos campos semânticos, 
por meio de um processo de recepção e contestação de 
conceitos, organizados em diferentes níveis hierárquicos 
em sua estrutura, que, por sua vez, sofrem alterações tanto 
ao longo do tempo (diacrônicas) quanto em um mesmo 
momento histórico (sincrônicas) (FREEDEN, 1996).

Um dos pressupostos da análise morfoló-
gica é entender as ideologias não apenas como political 
thought, mas também como political thinking, examinando, 
tanto a produção textual, como oral e simbólica. Ou seja, 
ela não se limita ao pensamento político normativo, permi-
tindo a análise em diferentes níveis de articulação social e 
formas de se influenciar a arena política. Por meio desta 
compreensão, o acesso às ideias e pensamentos se dão 
exclusivamente pelas ideologias. Portanto, elas são formas 
reais de pensamento, com estrutura conceitual endêmica 
(FREEDEN, 1996). Devido ao seu foco na microestrutura 
de maneira a revelar padrões, o exame morfológico das 
ideologias se aparta de outras Escolas que procuram es-
tabelecer grandes narrativas, em uma perspectiva macro, 
tratando eventuais divergências, portanto, como parte 
constitutiva do processo ideológico, e não como outliers de 
um processo único (FREEDEN, SARGENT, STEARS, 2013). 

O resultado imediato é o alargamento do cânone do 
pensamento político, permitindo uma variedade de novos 
intérpretes, num processo de “deselitização” e ênfase na 

microinvestigação de padrões discerníveis nas principais 
ideologias identificadas por Freeden8. Fortuitamente, por 
esta razão, o método de investigação “freedeniano” nos 
parece ser o mais adequado para examinarmos a atuação 
política de Carlos Lacerda, a partir de sua retórica e proces-
sos de disputas conceituais, que, conforme mencionamos 
anteriormente, não se limita a de um teórico da política 
com uma retórica sistemática, ou mesmo coerente, mas, 
sim, de um ator prático cujos adversários são escolhidos 
de acordo com posicionamentos momentâneos. 

Conforme mencionamos anteriormente, ideologias 
possuem uma estrutura que hierarquiza conceitos, por 
meio de um processo de recepção e contestação. Essa 
hierarquia se dá em três níveis. De maneira centrífuga, 
temos: conceitos nucleares, adjacentes e periféricos. 
Ideologias não são doutrinas dogmáticas completamente 
fechadas, pelo contrário. É essa estrutura heterogênea 
que permite a permeabilidade característica das microin-
vestigações propostas pelo método análise morfológica. 
Da mesma forma, devemos pensar não em “caixinhas 
ideológicas”, mas em clusterização de conceitos, que, por 
sua vez, formam padrões identificados com determinada 
ideologia, sendo três principais: socialismo, liberalismo, 
conservadorismo, com diferentes níveis de intensidade 
determinados pelo processo de organização, hierarquização 
e atribuição de significados aos conceitos disputados que 
ganham sentido com relação à sua proximidade com o seu 
ambiente (FREEDEN, 1996).

Ideologias não estão preocupadas em possuir verdades, 
pois não são científicas. Portanto, apesar de usualmente 
não possuírem conteúdos mutuamente excludentes, é 
comum ostentarem idiossincrasias, que, para o método 
“freedeniano” são irrelevantes (FREEDEN, SARGENT, 
STEARS, 2013, p.165). Tal característica, bem como a pre-
ocupação com a proximidade em que essa disputa ocorre 
com o ambiente, é novamente uma garantia de que a aná-
lise morfológica não pretende “amarrar” o objeto analisado 
numa camisa de força, reforçando sua qualidade como a 
melhor maneira de se abordar um intérprete e, sobretudo, 
um ator político com as características de Carlos Lacerda, 
cuja atuação em seu campo se dá a partir de uma produção 
rotineira de atribuição de sentidos a conceitos dentro de 
uma realidade periférica9 aos países centrais ao capitalismo.
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 A POLÍTICA SOB O SIGNO DA PAIXÃO
Em 1933, Carlos Lacerda subiu as escadarias do velho 

prédio da Faculdade Nacional de Direito, na rua do Catete, 
e se pôs a discursar, como um pregador, para os demais 
colegas, demonstrando grande eloquência em sua retórica 
passional, capaz de exortar qualquer plateia, já por volta dos 
vinte anos. Sua voz repercutia como música e causava ad-
miração pela sua postura e idealismo (RODRIGUES, 1980, 
p. 17). Os discursos públicos eram uma característica de 
sua personalidade política desde muito cedo. Aos 10 anos 
de idade, em 5 de julho de 1924, subiu em sua carteira, 
na escola municipal José de Alencar, e retirando da botina 
o manifesto revolucionário de Isidoro Dias Lopes, tomado 
pelo espírito revolucionário dos tenentes, discursou para 
sua turma em voz alta, interrompendo a aula (DULLES, 
1980, p. 17). Os episódios servem para ilustrar a imagem 

que Lacerda cuidadosamente cultivava, de evidentes 
semelhanças com as de Rui Barbosa, figura de grande 
inspiração, afeito desde pequeno a discursar em cima de 
caixotes. Em sua trajetória, Lacerda recupera a imagem de 
Rui Barbosa como grande oposicionista às injustiças e os 
males do Brasil, em chave distinta às de figuras-chave da 
UDN, como Afonso Arinos de Melo Franco, que reivindica 
Rui como um patrono do bacharelismo ilustrado da Primeira 
República. O político baiano fora descrito pelo presidente 
da República Campos Sales como um verdadeiro “revo-
lucionário de sangue”, cuja presença era, assim como fu-
maça, comumente associada aos presságios de incêndios 
causados por uma “conspiração ou revolta”. Para Lacerda, 
contudo, Rui Barbosa era o seu “único grande professor 
de democracia” no Brasil (HOLLANDA, CHALOUB, 2017, 
p. 117; LACERDA, 1987, p. 223). 
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Sua extensa admiração pelo tribuno da Primeira Repúbli-
ca não lhe furtou de comparar sua trajetória na vida pública 
com a do político baiano, assemelhando o lacerdismo, 
movimento político que levara seu nome, com a campanha 
civilista encampada por Rui Barbosa, por ocasião da eleição 
à Presidência da República em 1910, contra o general Her-
mes da Fonseca (LACERDA, 1987, p. 223). Outras duas 
figuras de grande importância para a construção da persona 
pública de Carlos Lacerda foram o seu avô, o ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Sebastião de Lacerda, e o 
seu pai, Maurício de Lacerda, político socialista da Primeira 
República. 

Sua criação familiar em meio político10 lhe condenou 
à vida pública, mesmo tendo prometido a sua mãe, Olga 
Caminhoá de Lacerda, aos nove anos, que jamais trilharia 
os passos do pai na política11. Lacerda jamais foi indiferente 
às figuras paternas que o circundavam. Seu pai, conhecido 
como “tribuno do proletariado”, dotado de uma oratória 
igualmente poderosíssima como a do filho, capaz de elevar 
o orador ao prestígio de “incendiário da Primeira Repú-
blica”, apesar de sua baixa estatura, causava-lhe grande 
fascínio e profundo desgosto. O seu avô, por seu turno, 
um republicano e abolicionista convicto, foi para o pequeno 
Lacerda seu primeiro grande exemplo. A ambivalência com 
relação a seu pai, por vezes, pode denotar um padrão de 
ressentimento à figura paterna, explicado somente à luz 
das teorias freudianas12, perceptível em sua vida política, 
que passa pelo processo traumático da sua exclusão da 
militância no Partido Comunista Brasileiro (PCB)13, em 1939, 
para o ódio ao presidente Getúlio Vargas, visto como o “pai 
dos pobres” no imaginário brasileiro (MENDONÇA, 2002). 

Seu rompimento definitivo com o socialismo se deu 
em 1942, após o seu colega Samuel Wainer lhe negar a 
publicação, na revista Diretrizes, de um artigo intitulado 
“Os intelectuais e a união nacional”, defendendo o alinha-
mento incondicional com a ditadura de Getúlio Vargas por 
ocasião da Segunda Guerra Mundial, tese defendida pelo 
seu tio, Fernando de Lacerda, dirigente do PCB e rival de 
Luís Carlos Prestes. À época, Wainer, que viria a se tornar 
nos anos 1950 diretor do jornal Última Hora, simpático ao 
governo democrático de Getúlio e inimigo de Lacerda, se 
pôs contrariamente à tese de união ao governo (DULLES, 
1980, p. 73-74). Alguns anos depois, após algumas tentati-
vas frustradas de se reaproximar da militância comunista14,  

Carlos Lacerda ressurgiu como um convicto opositor à 
ditadura do Estado Novo, depois da sua aproximação 
com intelectuais liberais e conservadores católicos. Sua 
entrevista com o antigo aliado do Estado Novo, o político 
José Américo, em fevereiro de 1945, precipitou o fim da 
censura do Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), sendo reconhecida posteriormente como “a entre-
vista que derrubou a ditadura” pelo imaginário udenista 
(BENEVIDES, 1980; MENDONÇA, 2002, p. 73). 

Em 1946, Carlos Lacerda, já se identificando 
como um liberal e anticomunista moderado15, cobriu a 
Assembleia Constituinte pelo Correio da Manhã, matutino 
de Paulo Bittencourt. Aos 30 anos e mesmo ainda como 
jornalista, Lacerda era percebido como uma personalidade 
ascendente na política, se autodenominando “deputado 
sem voto”. No ano seguinte, elegeu-se como vereador 
mais votado, renunciando apenas alguns meses depois, 
após o Senado retirar as prerrogativas de a Câmara do Dis-
trito Federal analisar os vetos do prefeito. Em 1949, funda 
a Tribuna da Imprensa, seu jornal vespertino que, mesmo 
com baixa circulação, tornou-se bastante influente nos anos 
1950. Sua atuação nas décadas seguintes lhe garantira 
protagonismo em quase todas as grandes crises políticas 
que abalaram a experiência democrática de 1945-1964, 
rendendo-lhe participação central no suicídio de Getúlio 
Vargas, em 1954; no “golpe preventivo” do general Hen-
rique Teixeira Lott, que assegurou a posse do presidente 
Juscelino Kubitschek, em 1955; na crise do governo Jânio 
Quadros, em 1961; e no golpe militar de 1964, que depôs 
o presidente democraticamente eleito João Goulart, seu 
adversário político, mas, posteriormente, cassou-lhe os 
direitos políticos, jogando uma pá de cal e dando fim à sua 
trajetória política de maneira melancólica. 
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 O “GOLPISMO DEMOCRÁTICO” DE CARLOS LACERDA 
O conglomerado de tendências que se abrigavam na União Democrática Na-

cional (UDN) reunia-se em torno de um consenso dinâmico de oposição à ditadura 
de Getúlio Vargas e sua prole política. Fundada em 7 de abril de 1945, a UDN 
contribuiu para o estabelecimento de um imaginário liberal com interpretações 
próprias para o Brasil, que se traduz no udenismo, uma cepa do liberalismo que 
adquire sentido numa interação dinâmica entre a reflexão ideológica e a prática 
política (BENEVIDES, 1980; CHALOUB, 2015), para além das amarras partidárias, 
alimentando-se das suas ambiguidades, como maneira de particularizar esse libe-
ralismo às suas condições periféricas, conciliando discursos aparentemente con-
traditórios, como a defesa da quebra da legalidade para se garantir a democracia.

A compreensão do liberalismo como ideologia política, por si só, já se apresenta 
como uma tarefa difícil devido à sua natureza complexa e dinâmica, manifestando 
ora como teoria política e ora como um conjunto de injunções morais, com contri-
buições de grande relevância para o debate público contemporâneo, trazendo para 
o centro das discussões conceitos como “liberdade”, “democracia”, “direitos”, 
“justiça”, entre outros, que servem como base para as práticas políticas moder-
nas de governo (FREEDEN, SARGENT, STEARS, 2013, p. 388). Esses conceitos 
supracitados encontram-se num constante processo de recepção e contestação 
pelos intérpretes do liberalismo. No entanto, existem premissas que servem 
de pedra filosofal para identificarmos o liberalismo como ideologia política. Por 
exemplo, o liberalismo é frequentemente associado a uma forma de autonomia 
do indivíduo frente a eventuais restrições externas. O conceito de “liberdade”, 
portanto, exerce função nuclear para a ideologia liberal (FREEDEN, SARGENT, 
STEARS, 2013, p. 388). Em sua vertente moderada, o liberalismo também se 
sustenta no conceito de “democracia” e “direitos”, que ganham corpo político por 
meio do Estado de Direito Democrático. Permanecendo na metáfora organicista, 
os “direitos” exerceriam função esquelética e a “democracia” sua musculatura, 
com o fim na autonomia do corpo, ou seja, a “liberdade”. Esta constelação de 
conceitos, evidentemente, não possui um significado único. Conforme susten-
tado na seção anterior, eles são frutos de processos de contestação e recepção, 
sujeitos à alteração diacrônica e sincrônica.

Retomamos a discussão sobre o método “freedeniano” de estudo das ide-
ologias para preterir a afirmação de que a UDN teria se utilizado de uma faceta 
liberal para justificar o antagonismo com os ideais preconizados por Getúlio Vargas, 
sustentada por Benevides (1980). O comportamento udenista não deve ser com-
preendido como falseamento de intenções autoritárias, mas como a expressão 
“possível” de um liberalismo de características periféricas, que encontrou no 
lacerdismo sua vertente mais radical nos meandros da década de 1950 e seu auge 
em 1960. Foge ao escopo do presente trabalho a discussão mais aprofundada 
sobre o que foi o lacerdismo16. Entenderemos, para os propósitos imediatos do 
artigo, o lacerdismo como a corrente política personalista que identificava em 
Carlos Lacerda os valores essenciais do homem público capaz de regenerar as 
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“instituições corrompidas” no campo político e moral, 
delegando às classes médias em ascensão, por meio de 
uma retórica moralizante, o dever e o direito de assumirem 
o esteio da nação como representantes das qualidades 
mais essenciais ao indivíduo autônomo idealizado pela re-
tórica liberal. Quando nos referimos às posturas e atitudes 
pessoais de Carlos Lacerda, optamos pela nomenclatura 
“lacerdiana” de maneira a diferenciar os dois conceitos. 

A centralidade da crítica a uma moral brasileira dege-
nerada na retórica liberal, e, portanto, com impactos políti-
cos, pode ter origem, segundo Wanderley Guilherme dos 
Santos (1998, p. 36), numa perspectiva natural e racista, 
cuja origem remete à mestiçagem exacerbada de nossa 
sociedade, responsável, pois, pelo baixo nível médio da 
formação moral do brasileiro. No entanto, conforme o pro-
fessor Wanderley, essa hipótese do “pecado original” de 
fundo racista não é necessariamente o ponto político mais 
relevante, mas a suposição individualista que reivindicava, 
como o próprio Carlos Lacerda, a ação política a partir da 
orientação de valores morais. O produto dessa anemia 
moral, portanto, seria o mau funcionamento do Estado, e 
quaisquer outras características apontadas como respon-
sáveis seriam redundantes, uma vez que a raiz de todo 
esse mal seria a baixa qualidade moral da classe dirigente 
(SANTOS, 1998, p. 36). 

A pós o movimento de democratização 
parcial iniciado em 1945, Carlos Lacerda, por meio do 
lacerdismo, se consagrou como quem melhor traduziu as 
mudanças provocadas pela inserção das massas no debate 
político pela via da direita, tornando-se a versão equivalente 
das classes médias do líder populista17, mas diferenciando-
-se, fundamentalmente, pela sua autoimagem cuidadosa-
mente fabricada em suas performances públicas como 
“homem das ideias”, para apartar sua figura dos líderes 

caudilhistas associados ao termo no contexto periférico 
brasileiro (CHALOUB, 2018, p. 387). A incumbência das 
classes médias como a “classe moral” serviria para arregi-
mentar uma militância ativa, com claros propósitos e de fácil 
identificação pelos seus membros, separando-os da classe 
trabalhadora e seus anseios “menores” e imediatistas, 
portanto incapazes de decidir por si mesma o futuro da na-
ção, bem como os aproximando das Forças Armadas, com 
quem teoricamente compartilhariam valores e ideais contra 
a oligarquia varguista fascistizante e a ameaça comunista, 
ambas responsáveis pela “degeneração moral”, fruto de 
todos os males do País (MCCANN, 2003, p. 681-682). No 
léxico lacerdiano, portanto, a tocha da liberdade deveria ser 
carregada pelas mãos das classes médias, que, segundo 
sua mitologia, fundariam a verdadeira democracia, livre de 
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vícios da máquina política do Estado Novo, que permanecia 
com seus tentáculos atrasando o desenvolvimento moral, 
político e econômico do Brasil, num processo verdadeira-
mente revolucionário em direção ao progresso. 

Por esta chave, o “golpismo democrático” advogado 
por Carlos Lacerda seria a única forma de estabelecer a 
democracia verdadeiramente “pura” em um país como 
o Brasil. Sua menção remete às suas crônicas consti-
tuintes, a 14 de março de 1946, quando sustentou pela 
ponta de sua pena que, ao povo, só lhe restava uma única 
esperança: o direito de resistência contra os inimigos da 
democracia que hoje, disfarçando-se de seus enfermeiros, 

tratam de abatê-la ainda no nascedouro. A única forma 
de impedi-los seria se juntando aos parlamentares opo-
sicionistas da UDN em torno de sua defesa (LACERDA, 
2000, p. 159). O recurso parlamentar, contudo, cederia 
espaço com o tempo para a tese de intervenção militar 
nos anos 1950 e 1960, culminando com o golpe de 1964 
e a interrupção da experiência democrática, bem como a 
eventual cassação dos seus direitos políticos e o fim de 
sua carreira pública.

Seu apelo às Forças Armadas, todavia, não está em 
desarmonia com a ideologia liberal, assemelhando-se ao 
direito de resistência de um povo oprimido, presente até 
mesmo em textos de pensadores protoliberais do século 
XVII como John Locke, pela metáfora de apelo aos céus 
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como último recurso contra um governo que se coloca em 
estado de guerra contra a sociedade, conferindo ao povo, 
como verdadeiro detentor da soberania, o direito e o dever 
de empregar a força para pôr fim à tirania de um soberano 
ilegítimo e restabelecer o estado civil constituído pelo pacto 
social. A harmonia da ferramenta do golpe de Estado com 
o liberalismo político é notada pelo professor Wanderley 
Guilherme dos Santos (1998, p. 41), segundo o qual os libe-
rais brasileiros, ao perceberem que as estruturas montadas 
pela ditadura Vargas permitiriam apenas a ascensão de 
políticos “corrompidos” pelo sistema, entenderam como 
aceitável e coerente com a ideologia liberal tentar derrubar 
o sistema por quaisquer meios necessários, transforman-
do a UDN no mais subversivo dos partidos políticos na 
Nova República. Caberia às Forças Armadas, como braço 
armado das classes médias, frente a tal aviltamento e am-
parados pela doutrina de segurança nacional, a defesa da 
soberania perante os inimigos externos – o medo de uma 
infiltração comunista – e internos do Brasil, notadamente 
a perpetuação de um estado demagógico, personalista e 
de inspirações caudilhistas18. 

O argumento, portanto, reforça que o liberalismo não 
exerce apenas função envernizante no pensamento de 
Carlos Lacerda, mas, sobretudo, representa o seu fim e 
sua base, servindo-lhe de maneira fundamental para, no 
calor da arena política, distingui-lo perante a opinião pública 
e seus adversários imediatos como um representante dos 
ideais identificados sob signo do liberalismo político, com 
produção de significados, por meio de processo legítimo 
de contestação e recepção de conceitos, coerentes com 
sua ideologia, ainda que com suas particularidades e ambi-
guidades inerentes do processo constitutivo de produção 
ideológica. 

A DEMOCRACIA EM CARLOS LACERDA
A disputa em torno do conceito de democracia é, como 

afirmamos anteriormente, central para o liberalismo. Em 
um dos primeiros artigos de Carlos Lacerda publicado em 
sua coluna “Na Tribuna da Imprensa”, a 6 de fevereiro de 
1946, o jornalista descreve o principal drama da democra-

cia brasileira nascente, a partir da metáfora da “mosca no 
chope do general”, em referência a Eurico Gaspar Dutra, 
então presidente da República. Seu refresco gelado teria 
lhe sido servido com a presença de um inseto, a Que-
remofila domestica, uma “espécie banal, mas repulsiva 
de tão daninhos insetos internacionais”, corrompendo o 
seu conteúdo, deixando o cliente preso em um dilema: 
beber o refresco com a mosca; retirar a mosca e beber 
o refresco mesmo assim; ou, simplesmente, pedir outro 
copo (LACERDA, 2000). A anedota serve para ilustrar per-
feitamente o pessimismo da visão lacerdiana com relação 
às instituições democráticas que estavam se consolidando, 
vistas como corrompidas pela influência e o domínio da 
máquina político-eleitoral do Estado Novo, que garantiria a 
eleição continuada de representantes da ditadura. O receio 
de Lacerda com a democracia se estendia também ao 
despreparo do povo, incapaz do pleno exercício do voto, 
viciado pelo “paternalismo” da ditadura estadonovista, 
carecendo de uma “vocação liberal” capaz de contrapor o 
espírito “totalitário” representado por Getúlio Vargas e o 
caudilhismo latino-americano. A experiência autoritária da 
ditadura teria privado os cidadãos de sua independência, 
“a melhor arma” para garantir sua liberdade frente aos 
avanços antidemocráticos do Estado, incapacitando-os de 
exercer o voto de maneira consciente (LACERDA, 1964, 
p. 31). 

A “vocação liberal” que aparece no discurso lacerdista é 
uma das características mais caras ao pensamento liberal, 
referente a uma ética que relaciona a ação humana a uma 
lógica empreendedora na esfera pública como na privada, 
delegando ao indivíduo uma autonomia criadora que culmi-
na numa missão civilizatória-racional e libertária (FREEDEN, 
1996). O argumento é recorrente aos liberais e protoliberais, 
tendo sua origem atribuída ao puritanismo e a sua função 
revolucionária durante as guerras civis inglesas no século 
XVII, cujo principal motor se deu a partir do rompimento 
com a necessidade de mediações temporais para a prática 
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religiosa, em um processo de secularização, retirando o seu 
caráter global e cosmocêntrico, garantindo a prevalência da 
autonomia moral do indivíduo como agente, numa esfera 
individual e privada, atribuindo-lhe uma “superioridade 
moral”, com base na doutrina da predestinação, conside-
rada deletéria e causadora de rebeliões pelos absolutistas 
ingleses (QUINTANA, 2000; SANTOS, 2017, p. 167). 

Retornando a Lacerda e sua “vocação 
liberal”, vale destacar, como o faz Jorge Chaloub (2018, p. 
389), que o liberalismo, empregado aqui como sinônimo 
de liberdade, serve a Lacerda como essencial para a sua 
contraposição da “vocação liberal” ao “espírito totalitário” 
representado tanto pelo caudilhismo sul-americano, por 
vezes retratado como neofascista, e o comunismo soviéti-
co, ambos responsáveis por “sufocar a nação”. O político 
carioca também se afasta dos neoliberais, ou liberais-
-econômicos, identificados por Wanderley Guilherme dos 
Santos (2017, p. 166) pela limitação do seu conceito de 
liberdade à esfera econômica. Para Lacerda, o conceito 
de liberdade se encontra no vago direito “do homem ser 
o que o aspira a ser”, para além de qualquer regime ou 
sistema. Ela é “a liberdade com a qual ele nasce e que 
o totalitário lhe nega – mesmo quando a negativa toma 
a forma de um convite à liberdade total” pela promessa 
dos autoritários, que não pode ser cumprida. Dessa for-
ma, as condições necessárias para o funcionamento de 
uma democracia plena são obtidas apenas na “liberdade 
relativa” (LACERDA, 1964, p. 49-50). Essa primazia dos 
aspectos morais da liberdade serve para condicionar 
a postura conflitiva de Lacerda, compreendendo seus 
adversários políticos como inimigos, representantes do 
“mal absoluto”19 (CHALOUB, 2018, p. 409).

Em um dos primeiros esforços do jornalista para estabe-
lecer o seu conceito de democracia, Lacerda a define como 
“vida livre e decente, pão, carne, leite, escola, hospital, 
eleições sem suborno, oportunidades iguais para todos, 
estímulos a todas as capacidades” (LACERDA, 2000, p. 
160). Alguns anos depois, o jornalista desenvolveria, sem 
grandes pretensões, sua conceituação inicial, percebendo 
a democracia como um processo contínuo e perpétuo, 
devido à relatividade das soluções em oposição aos que 
advogassem em defesa de saídas absolutas, sendo o con-
ceito edificante o da “liberdade fundamental”, e não a mera 
formalidade aparente de se “gritar ou discutir” – “que por 
si só não significa grande coisa”. O regime democrático 
instaurado em 1945, portanto, pereceria por seu caráter 
anêmico pela sua ausência de liberdade, comparado pelo 
autor ao motor de uma máquina alimentado somente pela 
fumaça e não pelo carvão de sua locomotiva (LACERDA, 
1964, p. 50).

A ausência de formalismos jurídicos e de instituições 
de representação na definição, característica recorrente 
da linguagem empregada pelos liberais brasileiros20, são 
notadas por Jorge Chaloub (2018, p. 392), corroborando 
para uma diferenciação de Carlos Lacerda dos bacharéis 
udenistas em sua praxis, ressaltando a preocupação com 
a efetividade dos anseios da população, contrapondo a de-
mocracia “formal” a uma “substantiva”, também presente 
nas teses autoritárias de Francisco Campos. Pelas grossas 
lentes de seus óculos, a democracia não caberia numa 
ideologia, pois se traduziria corretamente em um “estado 
de espírito”, numa busca constante por providências que 
se concretizam apenas na ação. “Se fosse uma filosofia”, 
diz Lacerda (1964, p. 25), “seria inteligível apenas pela sua 
aplicação prática. Isto não a humilha nem a destrói. Ao 
contrário, é o que lhe dá grandeza”. Sua definição abstrata, 
contudo, não coloca o seu autor na posição de um idealista, 
pois, para o próprio Lacerda, “o verdadeiro idealista, na 
democracia, é pragmático”21. A ideia é corroborada pelas 
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constantes idas e vindas do político carioca com relação 
seus adversários, sendo a Frente Ampla contra a ditadura 
militar, responsável por reunir dois dos seus maiores ad-
versários, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João 
Goulart, o maior exemplo de pragmatismo da carreira de 
Lacerda. 

Para o político carioca, contudo, não se trata da defesa 
de uma democracia direta, pois a sua ideia de povo mais 
se aproxima do conceito de polis do que o demos22. A 
sociedade esquadrinhada no pensamento do político ca-
rioca dá prevalência a uma elite dirigente escolhida pela 
maioria dos cidadãos capazes e aptos a escolherem os 
melhores. Tal elite dirigente ideal, imaginada por Lacerda, 
ganha corpo na figura do líder moral, cuja representação 
máxima de probidade, virilidade e capacidade, aos olhos 
dos lacerdistas, seria ele próprio. A imagem de “salvador 
da pátria” ou de “homem providencial”, notada por Marina 
Gusmão de Mendonça (2002), dá temperos essenciais à 
dramaticidade e teatralidade de sua abnegação pessoal, 
obrigatórias ao mito do herói.

 DOS INIMIGOS DA LIBERDADE E DA DEMOCRACIA
A democracia para o léxico lacerdiano tem como 

conceito nuclear, como afirmado anteriormente, a liber-
dade fundamental. Ela representa, em uma perspectiva 
escatológica, o progresso e o ideal de sociedade. Aqueles 
que se aprumassem a seu lado são reconhecidos como 
“progressistas” e, seus detratores, são os “reacionários”, 
conforme nomenclatura empregada pelo próprio Carlos La-
cerda (2000, p. 59) já em 1946, ao descrever as tendências 
presentes na Assembleia Constituinte daquele ano. Seus 
principais inimigos, o fascismo de cepa sul-americana, 
cujo expoente máximo no contexto brasileiro era Getúlio 
Vargas, e o comunismo soviético, percebidos como irmãos 
univitelinos, seriam orientados pelo signo da “violência” e 
deveriam ser esterilizados da política naturalmente pelos 
avanços do processo democrático e civilizatório. A referên-
cia à esterilização das forças deletérias à democracia não é 
por acaso. O léxico Lacerda entende os regimes autoritários 
pela lógica da patologia (CHALOUB, 2018, p. 389), tendo o 
comunismo se tornado, para o jornalista, uma “teoria políti-
ca degenerada”, uma vez perdida sua perspectiva histórica, 
devido à obsolescência da violência como justificativa para 
o progresso após o fim das Guerras Mundiais (LACERDA, 

2000, p. 32). Os eventos traumáticos da Segunda Guerra 
serviram para “desmascarar” a violência motriz dos regi-
mes fascistas, restando à democracia liberal o dever de 
retirar o véu e revelar as reais vísceras do comunismo. Sua 
ameaça se daria apenas decorrente da inação das institui-
ções democráticas frente à corrupção moral representada 
pelos comunistas (LACERDA, 2000, p. 138). 

Não seria preciso recorrer às conjecturas dos intelec-
tuais para se compreender o efeito nefasto decorrente da 
falta de presteza das instituições democráticas responde-
rem às ameaças. Bastaria, na visão do autor, examinar a 
situação da Argentina, onde “todas as forças responsáveis 
pela comunidade perderam de tal modo a autoridade que 
nenhuma consegue se impor (...) com suficiente estabili-
dade para assegurar a lei e a ordem” (LACERDA, 1964, p. 
37). O país vizinho seria o principal exemplo do que não 
se fazer e a principal ameaça à soberania do País. Para 
Lacerda, a faceta contemporânea de todo esse mal, que 
ontem disfarçara-se de nazismo, hoje reivindica o nome de 
comunismo, empregando como pretexto uma suposta luta 
por justiça social em reação à democracia liberal. O argu-
mento crítico à justiça social em detrimento das instituições 
democráticas pode ser enquadrado perfeitamente na tese 
da perversidade, onde a defesa de programas identificados 
como progressistas teria resultado oposto aos pretendidos, 
decantada por Albert O. Hirschman em sua obra sobre a 
retórica da intransigência23.

Contudo, apesar dos comunistas figurarem sempre 
como alvos da metralhadora da retórica lacerdiana, sua 
esterilização deveria ser feita por meios legais. Seria 
preferível combater o comunismo dentro das instituições 
do que deixá-los conspirando fora delas, com a presença 
de verdadeiros partidos democráticos, funcionando em 
harmonia com a sociedade e servindo-lhes de instrumento 
de reivindicações. Carlos Lacerda admitia, em sua socie-
dade idealizada, a presença de partidos socialistas, como 
a “Esquerda Democrática”, corrente dissidente da UDN. 
O movimento socialista seria até mesmo incentivado pelo 
jornalista, como maneira de afastar as classes médias do 
comunismo, cuja ala socialista padecia de lideranças de-
mocráticas (LACERDA, 2000, p. 139). 
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Ocaudilhismo, ora representado como 
neofascismo, ora identificado nos movimentos perso-
nalistas24 tais como getulismo e peronismo, também 
aparecia na gramática dos lacerdistas como grande 
“bicho-papão” do progresso. Para Lacerda, o peronismo 
seria a continuação dos regimes do Eixo, derrotados na 
Segunda Guerra Mundial, que por meio da declaração 
de guerra contra os inimigos do Ocidente, ainda que de 
última hora, conseguira manter seu objetivo de emplacar 
um regime corporativista e autoritário através de um si-
mulacro de democracia, deixando sua essência intacta. 
A mesma lógica explicaria a persistência das estruturas 
da ditadura Vargas na Nova República (LACERDA, 2000: 
p. 87-88). Tanto o comunismo como o caudilhismo têm 
como último recurso abrigar-se no guarda-chuva do con-
ceito de “nacionalismo”, uma “escapatória” pela qual os 
reacionários, conforme o léxico lacerdiano, se furtaram da 
defesa dos valores da civilização ocidental, contribuindo, 
no contexto de Guerra Fria, com os inimigos da liberdade 
(CHALOUB, 2018, p. 401). Nessa chave, Lacerda não 
tinha problemas em se declarar antinacionalista, pois 
considerava o nacionalismo um conceito com pretensões 
totalitárias. O discurso desvenda o caráter eminentemente 
cosmopolita do político carioca, afastando-se de qualquer 
noção de excepcionalidade brasileira, sendo desejoso para 
o país sua inserção numa lógica global sob a égide e a 
influência dos Estados Unidos da América.

BALANÇO FINAL: DO LÉXICO LACERDIANO E LACERDISTA
O processo de contestação e recepção de conceitos 

produzidos no pensamento político de Carlos Lacerda, 
contudo, não se confunde com o produzido pelo do la-
cerdismo. As diferenças entre o pensamento lacerdiano 
e o lacerdismo remetem ao texto pioneiro do professor 

e cientista político Gláucio Dillon Soares (1965) sobre as 
bases ideológicas do lacerdismo, revelando aspectos mais 
conservadores, com bases sociais e conteúdo ideológico 
comparável ao de outros países, o que afasta a visão sui-
-generis que o fenômeno parecia demonstrar. A principal 
diferença entre ambos aparece quando se observam as 
ambiguidades do chamado “Clube da Lanterna”25, mo-
vimento político fundado em agosto de 1953 pelo então 
jornalista Fidélis dos Santos Amaral Neto, que se associa 
à sua figura, dedicando-se ao combate da corrupção em 
nome da “regeneração moral da nação” (MCCANN, 2003, 
p. 678). O clube anunciava frequentemente suas reuniões 
na Tribuna da Imprensa, arrecadando dinheiro o suficiente 
para instalar-se num escritório na Rua Senador Dantas. A 
influência do movimento, apesar de relativa, serviu para 
pelo menos chamar a atenção da oposição que resumiu 
suas reuniões, nas palavras do ex-dirigente do PCB Leôncio 
Basbaum, ao lugar “onde se reuniam fascistas, aventurei-
ros e senhoras nervosas”26.

Inicialmente celebrado por Lacerda, sendo ele pres-
tigiado com a presidência de honra e um pingente no 
formato de uma lanterna, o clube teve sua paternidade 
renegada pelo político carioca, anos mais tarde, em sua 
autobiografia27, que chegou a classificá-lo como “fascis-
toide”, afirmando que sua criação foi feita a despeito de 
seu consentimento. Em seus anos iniciais, contudo, o 
clube serviu para catapultar Lacerda ao cargo de deputado 
federal pela UDN, como nota Mendonça (2002, p. 143), no 
ano seguinte à sua fundação, apenas alguns meses após o 
suicídio de Getúlio Vargas. De viés bem mais conservador 
do que o de seu prócer, o “Clube da Lanterna” é uma das 
muitas formas assumidas pelo lacerdismo, reforçando o 
caráter independente do fenômeno. Essa heterogenei-
dade aparece com bastante clareza nos levantamentos 
realizados pelo professor Soares, anteriormente citado, 
em que o autor sustenta que as posições defendidas 
por Carlos Lacerda não necessariamente implicam a sua 
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adesão automática pelo lacerdismo. Embora exista uma 
correlação, por exemplo, entre posições contrárias ao 
intervencionismo econômico do Estado e o lacerdismo, 
do ponto de vista sociológico, não interessa se a prática 
lacerdiana adere ou não ao pressuposto ideológico do la-
cerdismo. Essa associação pode ser explicada pela relação 
dos partidários do lacerdismo e os meios de comunicação 
de sua preferência, responsáveis pela formação de uma 
identidade política (SOARES, 1965). 

O lacerdismo deve ser compreendido, por um lado, 
como um fenômeno político de forte penetração nas clas-
ses privilegiadas, e, por outro, por uma amálgama de ten-
dências liberais e conservadoras que se realiza a partir da 

relação positivada entre o “líder carismático” e uma par-
cela da população com características sociais, culturais e 
econômicas relativamente semelhantes (SOARES, 1965). 
Sua heterogeneidade ideológica coabitava o fenômeno 
cujas raízes sociais se mostravam mais homogêneas do 
que outras correntes políticas como o getulismo, que 
rompe com esse cordão socioeconômico, transbordando 
para outros setores sociais, o que talvez ajude a explicar 
sua a vitalidade com relação ao lacerdismo. 

O autor é mestrando em Ciência Política no Instituto de Estu-
dos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Iesp-Uerj) 
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omingo no Parque Eduardo VII em Lisboa. Os raios 
cálidos do sol da primavera já secaram o orvalho da 
noite nesse que é o maior e mais bonito espaço 
verde da capital lusitana.

Mas é também o território onde elas reinam 
nas manhãs de domingo.

Elas vêm de todas as partes. Umas desembarcam na estação 
Parque do Metro, sobem a pequena e inclinada Rua Eugenio dos 
Santos e cruzam os jardins de sebes geometricamente recortadas 
do Parque. Outras saltam dos autocarros na paragem do Marquês de 
Pombal e sobem a Alameda Edgar Cardoso. Ali umas e outras chegam 
esbaforidas e tomam assentos nos bancos para retomar a respiração 
e descansar um pouco. Uma delas abana o leque que rescende a 
sândalo e desabafa:

— Ai, Jesus, que está a ficar cada vez mais difícil galgar essas 
ladeiras.

Enquanto os primeiros clientes não chegam, elas logo põem-se 
à faina de preparar-se para o batente do dia, que pretendem seja 
intenso e proveitoso.

Arrumadinhas, cabelos bem cuidados, enxugam quaisquer ves-
tígios de suor na testa, retiram da bolsa os estojos de maquiagem 
e se entregam apressadamente a dissimular os implacáveis efeitos 
do tempo.

Em certos domingos mais quentes de verão costumam vir metidas 
em seus melhores vestidos, que em algumas deixam mostrar umas 
pernas que um dia foram formosas.

Se fazem coquetes e vêm cheirosas, essas flores de outono.
Sim, amigo leitor, são elas, as senhoras namoradeiras do Parque 

Eduardo VII. Elas correm contra o tempo, pois seu prazo de validade 
anda à beira do vencimento. 

Os clientes não tardam a aparecer. Ao volante de seus automóveis, 
são senhores encanecidos. Aposentados, taxistas, com seus velhos 
Mercedes-Benz verde e preto, pequenos comerciantes, funcionários 
públicos de baixa hierarquia e carreiras sem ambição, que ali chegam 
em busca de algumas poucas horas de morno prazer. E de compa-
nhia feminina. Têm rostos bem escanhoados, bigodes aparados com 
esmero para a ocasião. Um ou outro tem na cabeça a boina inglesa 
quadriculada que acoberta a calvície da idade. Tiram longas baforadas 
dos cigarros que impregnam o interior do carro. A elegância de outrora 
já se foi há tempos e as fatiotas algo surradas tentam inutilmente 
esconder uma pança que há muito se instalou.

parque D
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As damas da manhã esperam seus clientes. Habituais, mas não 
só. O tempo passa, carros vão e vem, subindo e descendo a Ala-
meda, que não tem saída. Uma delas reflete e observa, resignada.

— Se calhar, o António não vem hoje.
Uma buzina familiar a arranca de seu pensamento. Ela entra 

lépida no automóvel. Ele nem cuida de ser galante, como ela 
teria querido, e abrir a porta do passageiro. Pronto, já lá está ela, 
bem instalada incensando o carro com as exalações intensas do 
perfume barato.

Se abraçam. Não parece haver entre eles uma simples relação 
de negócio entre prostituta e cliente. Não há negociação de preço 
ou condições. Seus encontros serão furtivos, mas de nenhuma 
maneira denotam algo pecaminoso. São talvez dois amigos que 
se encontram para afogar as mágoas de uma imensa solidão.

E lá se vão. Para onde? Namorar? Certamente. Com sorte um 
almocinho naquela boa tasca em Cascais. 

As outras, que ficaram à espera dos clientes, vasculham a 
bolsa e de lá retiram agulhas e novelos, para retomar a confecção 
daquele minúsculo par de meias, mimo futuro para o netinho que 
virá mês que vem.

O mercado das damas outonais funciona até o início da tarde, 
quando o cenário é ocupado por personagens mais jovens, com 
as quais não se aventuram a competir.

Nessas manhãs de domingo, na nossa caminhada em torno 
do Parque, um amigo e eu nos acostumamos a topar com essas 
tristes senhoras no ocaso de um viço feminino que elas teimam 
em querer prolongar. Já vai longe o tempo em que algumas 
daquelas cachopas trigueiras vindas do Alentejo profundo ainda 
encantavam os rapazes de boas famílias de Lisboa.

E, vez por outra, assistimos quando a visão de um carro que 
se aproxima e reduz a marcha desperta numa delas um fugaz 
brilho nos olhos. O novo cliente potencial repara, perscruta, avalia. 
Acelera e faz meia volta. O brilho no olhar dela se desfaz. Dá de 
ombros, guarda agulhas e novelos na bolsa e vai embora.

Quem sabe o próximo domingo lhe reserve sorte melhor. 
Afinal, fazer o trottoir é preciso. Viver, não tanto. 

dlimamre@gmail.com 
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meio a um franco declínio das atividades de 
grupos terroristas no mundo, as discussões sobre 
terrorismo, no Brasil, ganharam força ao longo dos 
últimos anos e prometem se fazer presentes no 
próximo ciclo eleitoral. Foram alimentadas por uma 

construção discursiva que pretende atribuir esse rótulo a movimentos sociais que 
atuam na defesa ou na reivindicação de direitos, especialmente no campo. Ainda que 
essa não seja uma mobilização inédita da retórica do terrorismo, foi com o governo 
Bolsonaro que ela assumiu protagonismo explícito.

Não apenas o presidente, mas também parcela expressiva de sua base de apoio 
no Congresso Nacional tem recorrido a essa retórica para impugnar a legitimidade 
de organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e criminalizá-las. Contribuem, assim, 
para o progressivo fechamento do espaço cívico brasileiro, já que atentam contra 
os direitos de associação e manifestação e contra a liberdade de expressão, todos 
garantidos pela Constituição Federal de 1988. Sua motivação, contudo, vai além do 
enfrentamento a essas organizações. Buscam os ganhos políticos-eleitorais que o 
recurso ao extremismo e à polarização produzem no cenário atual.

A retórica do “terrorismo” é, sem dúvida, mais um dos instrumentos utilizados 
pelo presidente Bolsonaro para fustigar sua base de apoiadores, intimidar opositores e 
polarizar discussões sobre questões legítimas de política pública, como a concentração 
de terras no Brasil, inviabilizando-as. Mobilizada de modo reiterado durante a 
campanha eleitoral de 2018, no entanto, essa retórica encontrou pouco respaldo na 
prática. Uma análise detalhada demonstra que foram limitados os esforços efetivos 
do governo para cumprir as promessas de alterar a Lei Antiterrorismo e ampliar o 
seu escopo de aplicação. Em diversas instâncias, quando poderia ter investido capital 
político para efetivamente mudar a legislação antiterrorismo no Brasil, o governo não 
o fez. Ao contrário, há sinais evidentes de que essa não foi uma prioridade política ao 
longo dos quase quatro anos de governo.

EM
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Não se pretende minimizar os impactos dessa 
retórica, que são bastantes graves. Provocadas 
por organizações não governamentais brasileiras, 
como a Conectas Direitos Humanos1 e a 
ARTIGO 19, organismos do sistema ONU têm 
manifestado preocupação com as propostas de 
alteração ao marco legal antiterrorista brasileiro. 
No âmbito do Processo de Revisão Universal dos 
compromissos de Direitos Humanos brasileiros, 
o Conselho de Direitos Humanos explicitamente 
pediu informações sobre a tramitação de alguns 
desses projetos. Paralelamente, o Relator 
Especial do Conselho de Direitos Humanos para 
o Direito de Liberdade de Reunião e Associação, 
Clément Voule, apontou, com preocupação, o 
grande número de projetos de lei que podem criar 
um ambiente hostil de criminalização ao ativismo 
e aos movimentos sociais, sob a “desculpa” 
de proteger a segurança nacional e combater o 
terrorismo.2

No entanto, esse diagnóstico aponta que há 
uma estratégia no recurso à retórica do terrorismo 
pelo presidente Bolsonaro e de seus apoiadores. 
Buscam construir uma identidade própria, em 
oposição aos ditos “terroristas”. Essa identidade 
– afinada com o discurso de defesa da lei e da 
ordem – se contrapõe à imagem projetada não 
só para os grupos que se pretende criminalizar, 
mas também aos adversários políticos que se 
pretende derrotar. Adicionalmente, atende aos 
interesses de segmentos expressivos daquilo que 
veio a compor sua base política. Como estratégia 
que foi bem-sucedida durante as eleições de 
2018 e repetidamente mobilizada ao longo dos 
últimos anos, não há razões para crer que será 
abandonada em 2022.

TERRORISMO NA BOCA E NA CANETA DO PRESIDENTE
Em um dos discursos mais inflamados 

das eleições de 2018, perante uma Avenida 
Paulista tomada por apoiadores, Jair Bolsonaro 
fez referência direta a terrorismo, bradando 
“bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações 
de vocês serão tipificadas como terrorismo! 
Vocês não levarão mais o terror ao campo ou  
à cidade!”3

Essa retórica se repetia em seu programa de 
governo, onde afirmava que uma das medidas 
destinadas a reduzir os homicídios, roubos, 
estupros e outros crimes seria “tipificar como 
terrorismo as invasões de propriedades rurais 
e urbanas no território brasileiro”. O programa 
fazia, ainda, referência direta aos movimentos 
sociais do campo, afirmando que a defesa 
absoluta da propriedade privada seria uma das 
prioridades do governo e que “[...] sua terra são 
frutos de seu trabalho e de suas escolhas! São 
sagrados e não podem ser roubados, invadidos 
ou expropriados”.4

Jair Bolsonaro não é a primeira (nem será a 
última) liderança autoritária a utilizar da retórica 
do terrorismo como tática para “dividir e 
conquistar”. De fato, a falta de uma definição 
consensual e universal do termo permite que ele 
sirva de instrumento para deslegitimar e silenciar 
qualquer indivíduo ou grupo que seja assim 
qualificado. Terroristas são afastados do debate 
público e alvos legítimos do aparato estatal de 
perseguição política e judicial, o qual, nos termos 
colocados pela lógica da securitização, pode se 
valer, inclusive, de mecanismos excepcionais de 
repressão, dada à gravidade potencial da ameaça 
que representam.
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e integrantes do seu campo 
político “dividem” ao 
atribuir esse rótulo ao outro, 
construindo, indiretamente, 

uma identidade própria por meio dessa oposição. Os “outros” – movimentos sociais 
reivindicatórios, protestantes, políticos e partidos de esquerda – são definidos, assim, 
como destruidores, baderneiros, irresponsáveis, improdutivos e ameaçadores. 
Enquanto isso, o presidente apresenta-se como defensor da lei e da ordem, da 
moralidade, da paz e da segurança.

É uma retórica que serve também para “conquistar”. Afinal, a tipificação de 
movimentos sociais do campo como terroristas é uma proposta com grande apelo 
para segmento importante da coalizão montada em favor de Bolsonaro: setores do 
agronegócio que veem com preocupação a atuação de grupos que reivindicam reforma 
agrária e atuam no campo por meio da ocupação de terras improdutivas. Não é por 
outra razão que críticas ao MST e a outros movimentos do campo, como a Liga dos 
Camponeses Pobres, atribuindo a eles o rótulo de “terroristas”, são frequentes em 
discursos do presidente dirigidos a empresários e produtores rurais.5

Desse modo, o impulso para as discussões, no Congresso Nacional, sobre 
terrorismo se tornou, explícita e centralmente, uma suposta preocupação com a 
atuação de movimentos sociais e reivindicatórios, especialmente no campo. Nesse 
sentido, há uma mudança substancial na narrativa oficial do governo, sem dúvida, um 
reflexo do novo equilíbrio de forças cimentado nas eleições de 2018 que amplamente 
favoreceram a extrema direta.

Ainda que anteriormente houvesse referências à atuação desses movimentos nas 
discussões sobre terrorismo, havia outras prioridades que mais direta e explicitamente 
motivavam tentativas de se legislar sobre terrorismo. Logo após os atentados 
terroristas de 11 de setembro de 2001 e na preparação de grandes eventos, como a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de 2016, havia uma preocupação de 
que atentados terroristas fossem realizados no país e não houvesse base jurídica para 
punir os perpetradores. Em momentos de graves crises de segurança pública, como a 
sequência de ataques contra ônibus no Rio de Janeiro em 2006, ponderou-se atribuir 
o rótulo de terrorista a determinadas organizações criminosas. Por fim, a pressão de 
organismos internacionais, como o Grupo de Ação Financeira, para que o Brasil tivesse 
um arcabouço normativo contra o financiamento do terrorismo serviu de motivação 
principal para a aprovação da Lei Antiterrorismo.6

A aprovação dessa lei representou um marco na evolução da legislação brasileira 
sobre o tema. Foi a primeira legislação definindo e regulamentando de modo detalhado, 
do ponto de vista do Direito Penal, o combate ao terrorismo. No âmbito do processo 
legislativo que a produziu houve também esforços, especialmente por parlamentares 
de direita, como o próprio deputado Jair Bolsonaro, para criminalizar movimentos 
sociais. No entanto, graças ao esforço combinado de organizações da sociedade civil, 
parlamentares de esquerda e a própria presidente Dilma Rousseff, a legislação em vigor 
adotou critérios rígidos para a definição de atos terroristas e acabou não se prestando, 
até o momento, para esse tipo de abuso.7

O PRESIDENTE

ATENTADO
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Curiosamente, foi também nessa direção que 
caminhou a principal alteração normativa nesta 
temática durante o mandato do presidente Jair 
Bolsonaro: a revogação da Lei nº 7.710, de 1983, 
a Lei de Segurança Nacional (LSN). Resquício do 
período da ditadura militar, a LSN previa diversos 
tipos penais abertos, inclusive o de terrorismo. 
De acordo com essa lei, “praticar atentado 
pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo 
político ou para obtenção de fundos destinados 
à manutenção de organizações políticas 
clandestinas ou subversivas” era punível com 
reclusão de 3 a 10 anos (art. 20).

Na esteira do aumento do número de 
inquéritos abertos com base na LSN, a partir de 
2019, ganhou força um movimento da sociedade 
civil em defesa da sua revogação. Muitos desses 
inquéritos foram abertos, a pedido do Ministério 
da Justiça, contra indivíduos que se manifestaram 
diretamente contra o presidente Jair Bolsonaro, 
inclusive personalidades públicas como o 
humorista Danilo Gentili e o youtuber Felipe 
Neto.8 Reforçou-se, assim, a percepção de que a 
LSN poderia se prestar ao abuso para perseguir 
opositores políticos, ameaçando e intimidando 
vozes dissonantes.

Por fim, a LSN foi revogada pela Lei nº 
14.197, de 2021, que inseriu, no Código 
Penal, um capítulo sobre Crimes contra o 
Estado Democrático de Direito. Essa lei define 
crimes como abolição violenta contra o Estado 
Democrático de Direito, interrupção do processo 
eleitoral e violência política e acabou se tornando, 
assim, uma preocupação para os próprios 
apoiadores do presidente, temerosos de serem 
enquadrados em alguns desse tipos penais.

Não coincidentemente, o projeto de lei que 
originou essa lei, o PL 2462/1991, continha 
também dispositivos que tipificavam de 
modo bastante aberto o terrorismo (art. 11). A 
relatora do projeto na Câmara dos Deputados, a 
deputada Margarete Coelho (PP-PI), no entanto, 
reconhecendo que se tratava de questão 
profundamente controversa, que poderia solapar 
o apoio político ao projeto, decidiu por excluir 
esses dispositivos do texto.9 Não deixou de ser, 
todavia, uma “oportunidade perdida” para que 

ATENTADO

aquela promessa de campanha do presidente 
fosse cumprida. A exclusão foi criticada por 
alguns parlamentares de direita, mas essa crítica 
não encontrou respaldo no próprio governo, que 
não interferiu publicamente nessa decisão.

TANTO BATE ATÉ QUE FURA?
O reduzido número de casos – investigações 

criminais e processos judiciais – de terrorismo no 
Brasil contrasta com o grande esforço legislativo, 
especialmente de parlamentares de direita, para 
alterar a Lei Antiterrorismo. Trata-se, contudo, 
apenas de contraste aparente. A escassa 
aplicação dessa lei representou uma frustração 
das expectativas de setores que esperavam 
que ela se tornasse mais um instrumento de 
perseguição política e criminal de movimentos 
sociais e reivindicatórios. Nesse sentido, os 
rígidos contornos legais impostos aos tipos penais 
previstos na Lei Antiterrorismo se mostraram um 
obstáculo para a realização daquela pretensão; um 
obstáculo que poderia ser removido apenas pela 
via legislativa.

A Lei Antiterrorismo, nos seus atuais termos, 
prevê que a caracterização de uma conduta 
como ato terrorista depende do preenchimento 
de três requisitos: (i) a conduta deve se encaixar 
em alguma das categorias previstas no §1º do 
art. 2º, como o uso de explosivos, gases tóxicos 
ou conteúdos químicos, biológicos ou nucleares 
e atentados contra a vida ou a integridade física 
de pessoas; (ii) deve ser motivada por xenofobia, 
discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia ou religião; e (iii) deve ter como finalidade 
provocar terror social ou generalizado. Há, ainda, 
uma exceção prevista na legislação que impede a 
aplicação desse tipo penal às condutas individuais 
ou coletivas em manifestações políticas, 
movimentos sociais direcionadas por propósitos 
sociais ou reivindicatórios, com objetivo de 
defender direitos, garantias e liberdades 
constitucionais.
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levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. 
Paulo apontou que, em cinco anos de vigência, entre 
2016 e 2021, apenas 11 réus foram condenados no 
âmbito de quatro sentenças condenatórias, sendo 
que uma delas foi posteriormente anulada. Mesmo 

investigações desse tipo de crime parecem ter sido raras. A Polícia 
Federal abriu, nesse período, apenas 63 inquéritos para investigar 
suspeitas de terrorismo ou crimes correlatos – uma média de um 
inquérito por mês.10

Nesse mesmo período, foram apresentados nada menos 
do que 36 projetos de lei (31 na Câmara dos Deputados e 5 no 
Senado Federal) com objetivo de alterar algum aspecto da Lei 
Antiterrorismo.11 A grande maioria desses projetos não progrediram 
de forma significativa em sua tramitação, no entanto, o avanço nas 
discussões sobre alguns deles merece destaque.

O projeto que avançou de modo mais significativo durante a 
atual legislatura foi o PL 1595, de 2019. Apresentada pelo deputado 
Major Vitor Hugo, essa proposta consiste, na realidade, em uma 
reedição do PL 5828, de 2016, originalmente apresentado pelo então 
deputado Jair Bolsonaro. Em vez de propor alterações profundas na 
Lei Antiterrorismo, o projeto pretende disciplinar aquilo que chama de 
“ações contraterroristas”.

Ao definir essas ações e autorizar a adoção de uma série de 
medidas excepcionais em seu âmbito, o PL 1595, de 2019, pretende 
instituir uma espécie de via independente e ad hoc para a repressão 
daquilo que considera terrorismo – uma definição mais ampla do 
que aquela prevista na Lei Antiterrorismo, incluindo atos vagamente 
definidos como “perigosos para a vida humana ou potencial 
destrutivos em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público 
essencial ou recurso-chave” (art. 1º, §2º, a).

O PL 1595, de 2019, cria o chamado Sistema Nacional 
Contraterrorista, que seria responsável por planejar e executar ações 
contraterroristas, como um órgão apartado das estruturas militares 
e policiais já existentes. Caberia ao presidente da República indicar a 
autoridade responsável por coordená-lo, em sobreposição e invasão 
de competência ao Sistema Único de Segurança Pública e ao 
Sistema Brasileiro de Inteligência. O projeto previa, ainda, que ações 
contraterroristas poderiam ser realizadas sob a coordenação de 
qualquer autoridade militar ou civil, a ser designada diretamente pelo 
presidente da República. Não por outra razão, críticos apontaram que 
o projeto criava a “Polícia Secreta do Bolsonaro”.12 Autorizava, ainda, 
a utilização de técnicas especiais de investigação, sem controle ou 
fiscalização externa, e previa amplas hipóteses de excludentes de 
ilicitude e culpabilidade para os agentes contraterroristas.

Sua tramitação ganhou força com a eleição do deputado Arthur 
Lira à presidência da Câmara. Mesmo durante as eleições para 
esse posto, Lira prometeu que teria uma postura diferente daquela 
adotada por Rodrigo Maia, permitindo a discussão e votações sobre 
projetos da chamada pauta de costume e outros projetos polêmicos. 

UM
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Assim, em março de 2021, Lira autorizou a criação de uma Comissão 
Especial destinada a apreciar o PL 1595, de 2019. Antes disso, 
o projeto encontrava-se paralisado na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional desde 2019. Por meio de uma manobra 
regimental, determinou-se a competência da Comissão de Ciência 
e Tecnologia para apreciar esse projeto, o que serviu de gatilho 
para aplicação de regra que autoriza a criação de Comissão Especial 
para apreciar projetos que sejam de competência de mais de três 
comissões. Na prática, a decisão de Lira encurtou significativamente 
o caminho a ser percorrido pelo PL 1595 para chegar ao Plenário da 
Câmara: bastaria, para isso, a aprovação pela Comissão Especial.

A Comissão Especial, com substancial maioria governista, que 
controlava tanto a Presidência quanto a Relatoria, acabou se tornando 
uma etapa protocolar do processo legislativo. Apesar de intensa 
mobilização por parte da sociedade civil e parlamentares de esquerda, 
o resultado final nunca esteve em dúvida.

Os contornos radicais do projeto, no entanto, foram motivação 
para a formação de uma improvável coalizão em oposição à 
sua aprovação na Comissão Especial. De um lado, ONGs e 
movimentos sociais sinalizaram que “a aprovação da proposta seria 
desproporcional e altamente lesiva aos direitos fundamentais e aos 
princípios norteadores da Constituição, uma vez que se baseia em 
definições extremamente amplas, abrem brechas para interpretações 
distorcidas e graves arbitrariedades”.13 De outro lado, dez 
organizações e associações representando policiais de todo o Brasil 
afirmaram que o projeto apresentava “sérias inconstitucionalidades, 
invasão de atribuições constitucionais de órgãos da segurança pública 
e estabelece previsões legais extremamente amplas e elásticas para 
o enquadramento de ações antiterroristas”.14 Nesse mesmo sentido, 
a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) 
apontou que o projeto ameaçava a atuação de defensores de Direitos 
Humanos e movimentos sociais, além de estabelecer “conceitos 
genéricos relacionados ao crime de terrorismo e desconsiderar o 
papel do Ministério Público no controle externo da atividade policial e 
na sua própria atuação finalística”.15

Apesar disso, o projeto foi aprovado na Comissão Especial com 
poucas alterações e sem que o núcleo mais problemático de suas 
previsões fosse alterado. Todavia, a manobra seguinte, destinada 
a provocar a apreciação imediata do projeto pelo Plenário, foi 
frustrada. Em 8 de dezembro de 2021, colocou-se em votação um 
requerimento que atribuiria ao PL 1595/2019 o regime de urgência. 
Trata-se de medida utilizada de modo corriqueiro, especialmente 
durante a pandemia, para demonstrar apoio substancial entre os 
deputados e as deputadas sobre uma matéria e garantir prioridade 
na sua inclusão à pauta do Plenário. Acontece que o requerimento 
não foi aprovado, em uma das raras derrotas da chamada pauta de 
costumes na Câmara dos Deputados desde 2019.16

ATENTADO
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Essa votação não foi representativa da clivagem 
entre governo e oposição na Câmara. A bancada 
de oposição, que se articulou intensamente contra 
o requerimento, era composta por entre 130 e 150 
deputados, mas obteve 199 votos, inclusive alguns 
de partidos que integravam a base do governo, 
como PP e PL. De outro lado, o total de 228 votos 
favoráveis – eram necessários 257 – também 
chama atenção pelo alto número de ausências (85 
deputados[as]), entre as quais muitos parlamentares 
com posicionamento usualmente favorável ao 
governo, que poderiam ter apoiado o requerimento. 
Em conjunto, o que esses dados evidenciam é que 
o governo não dispendeu esforços de articulação 
política necessários ou suficientes para aprovar um 
requerimento que o aproximaria de realizar aquela 
promessa de campanha de 2018. Talvez o sinal mais 
claro de que essa votação não foi uma prioridade 
para o governo seja o fato de que o deputado 
Arthur Lira nem sequer presidiu os trabalhos no 
Plenário durante a votação, demonstrando que 
utilizar discussões sobre terrorismo em promessas 
de campanha não é prerrogativa exclusiva do 
presidente Jair Bolsonaro.

Também merece menção o Projeto de Lei nº 
143, de 2003, que, juntamente com diversos outros 
projetos apensados, foi aprovado pela Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. Depois de mais de 10 anos parado, o 
projeto ganhou nova relevância e novo conteúdo. O 
substitutivo aprovado pela referida comissão altera 
profundamente a Lei Antiterrorismo, ampliando 
substancialmente a definição de terrorismo, 
esvaziando a cláusula de proteção aos movimentos 
sociais e agravando bastante as penas previstas.

Esforços para modificar o tratamento legal 
do terrorismo no ordenamento brasileiro não 
se restringiram à Câmara dos Deputados. No 
Senado Federal, retomou-se a discussão sobre o 
Projeto de Lei nº 272, de 2016, do senador Lasier 
Martins (Podemos-RS). Em essência, esse projeto 
pretendia reintroduzir na Lei Antiterrorismo diversos 
dos dispositivos que haviam sido vetados pela 
presidente Dilma Rousseff, quando da sua sanção. 
Entre eles, destaca-se a criminalização da apologia 
ao terrorismo, uma medida que também afronta 
diretamente a liberdade de expressão.17

O projeto chegou a ser incluído diretamente 
na pauta do Plenário da Casa, evitando, assim, 
o caminho mais longo de tramitação pelas 
comissões temáticas. Anteriormente, ele se 
encontrava na Comissão de Constituição e 
Justiça, pendente de análise. Para isso, recorreu-
se à previsão do Ato da Comissão Diretora nº 8, 
de 2021, que previa, no sistema de deliberação 
semipresencial adotado pelo Senado em 
resposta à pandemia da Covid-19, a avocação 
de qualquer matéria em tramitação no Senado 
para o Plenário (art. 7º). Graças a um esforço de 
parlamentares de esquerda e do próprio relator, 
o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), aprovou-
se um requerimento determinando a realização 
de uma sessão de audiência pública prévia, para 
que fossem discutidos diferentes aspectos da 
proposição. Qualquer votação ocorrerá apenas 
após essa sessão, que ainda não tem data 
marcada para ser realizada.18

A mais recente iniciativa de se alterar a Lei 
Antiterrorismo partiu diretamente do Palácio do 
Planalto. Como parte de um pacote de propostas 
legislativas enviadas ao Congresso Nacional em 
março de 2022, propôs-se incluir motivações 
políticas ou ideológicas entre as possíveis 
inspirações para o terrorismo, além mencionar 
ataques contra o patrimônio público ou privado 
entre os atos que poderiam ser considerados 
terroristas. Buscou-se também reduzir o alcance 
da cláusula excludente de ilicitude, a qual tinha 
como objetivo justamente impedir a criminalização 
de movimentos sociais e reivindicatórios (PL 
732/2022).

O projeto não foi enviado com solicitação 
de apreciação urgente, como é facultado ao 
presidente da República pela Constituição (art. 
64, §1º). Tampouco foi provocada manobra 
semelhante àquela empregada no PL 1595/2019, 
com a distribuição do PL 732/2022 para mais de 
três comissões temáticas, como forma de se exigir 
a formação de Comissão Especial que poderia 
analisar mais rapidamente a proposição. Como 
resultado, a tramitação do projeto não avançou 
desde o seu recebimento pela Câmara dos 
Deputados, e as chances de que seja apreciado 
ainda nesta legislatura são diminutas.
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De fato, o próprio timing do envio desse 
projeto é indicativo do baixo nível de prioridade 
dada à matéria. À parte da campanha eleitoral de 
2018, há notícias, datadas de abril de 2019, de 
que o presidente prometeu aos seus apoiadores 
o envio de uma proposição com igual teor ao 
Congresso Nacional,19 criminalizando “invasões” 
de terra como terrorismo. Aguardar o último ano 
do mandato para cumprir essa promessa sinaliza 
mais um esforço para evitar cobranças e transferir 
a responsabilidade pela inação aos parlamentares 
do que uma disposição efetiva de empregar 
o capital político necessário para fazer essa 
proposta se concretizar.

Quando se compara esse cenário com os 
esforços engendrados pelo governo para alterar 
o quadro normativo no que se refere ao direito 
de porte e posse de armas de fogo, por exemplo, 
fica evidente que as referências a terrorismo 
servem muito mais para insuflar apoiadores 
do que para sinalizar um compromisso com 
a alteração da legislação sobre o tema. Com 
relação às armas de fogo, o governo enviou 
um projeto de lei ao Congresso sobre o tema 
ainda em 2019, no primeiro ano de mandato, 
conseguiu aprová-lo na Câmara dos Deputados, 
publicou diversos decretos enfraquecendo o 
Estatuto do Desarmamento e tem adotado uma 
série de medidas administrativas para facilitar a 
comercialização de armas e munições, além de 
ampliar os direitos de posse e o porte de armas.

AS CONSEQUÊNCIAS E O CICLO ELEITORAL DE 2022
Os exemplos previamente apresentados 

demonstram que o nível de esforço efetivamente 
empreendido pelo governo Bolsonaro para alterar 
a legislação brasileira antiterrorista contrasta 
com as promessas de campanha e com o 
protagonismo que o tema encontra nos discursos 
do presidente. Há que se questionar, inclusive, 
se a falta de empenho não resulta de uma análise 
fria que leva em consideração dois elementos: 

(i) o custo político (e financeiro) de garantir o 
apoio das maiorias de parlamentares no Senado 
e na Câmara com relação a uma matéria que é 
amplamente criticada pela sociedade civil e pela 
comunidade internacional; e, principalmente, (ii) a 
preferência pela manutenção dessa “pendência” 
como forma de manter o assunto incandescente 
no debate público e reforçar a necessidade da 
sua reeleição para resolvê-la. Em outras palavras, 
não seria mais interessante para o presidente 
Bolsonaro preservar, na sua esfera de atuação, 
um tema que serve para mobilizar sua base de 
apoiadores conservadores e cimentar o apoio de 
setores do agronegócio?

À parte da discussão sobre o grau dos 
esforços efetivamente empreendidos pelo 
presidente para alterar a legislação brasileira 
sobre terrorismo, não se pode subestimar os 
impactos que a reiterada mobilização desse 
discurso inflamatório produz. Sinaliza, para 
agentes de segurança pública, uma autorização 
informal para que os grupos informalmente 
denominados “terroristas” pelo presidente da 
República e outras autoridades públicas sejam 
perseguidos com os instrumentos jurídicos que 
se encontram disponíveis no ordenamento em 
vigor. Assim, podem ser enquadrados como 
organizações criminosas, quadrilhas e vândalos, 
ou seja, criminalizados por outros caminhos que 
não necessariamente o do terrorismo, mas com 
consequências graves.

Aponta, ainda, para uma garantia de 
impunidade para aqueles que tomarem ação 
por conta própria contra esses grupos, seja 
sob a justificativa formal da legítima defesa, 
seja pela omissão do Estado na investigação e 
persecução desses crimes. Há, inclusive, uma 
proposta paralela – o PL 733/2022 – que expande 
as definições legais do que constitui legítima 
defesa, não só para proteger agentes públicos 
de segurança, mas também para aqueles que 
empreguem do uso da força contra movimentos 
sociais.20

ATENTADO
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O resultado disso é um efeito dissuasório 
sobre a atuação de movimentos sociais e 
reivindicatórios e, em última instância, um 
progressivo fechamento do espaço cívico 
brasileiro. A supressão dos direitos de associação 
e manifestação e da liberdade de expressão 
ocorre não só pela criminalização formal desses 
movimentos, mas também pelo discurso que 
os atribui o rótulo de “terroristas”. Mobilizado 

reiteradamente durante as eleições de 2018, não 
há razão para supormos que isso não se repetirá 
com maior intensidade e ainda mais graves 
consequências no ciclo eleitoral de 2022. 
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Deflagrada a partir do controverso impeachment da Dilma Rousseff (2016), a 
crise constitucional do regime democrático brasileiro atingiu seu ápice quatro anos 
depois, quando o presidente Jair Bolsonaro e seu gabinete militar confrontaram o 
Supremo Tribunal Federal. Ameaçando descumprir decisões judiciais a pretexto 
de que seriam expressivas de um “ativismo judiciário”, declararam que as Forças 
Armadas deteriam um “poder moderador” que os autorizaria a intervir politica-
mente para preservar a divisão e a harmonia entre os poderes. A nota assinada 
pela Presidência da República e pelo ministro da Defesa declarava que “as FFAA 
[Forças Armadas] do Brasil não aceitam tentativas de tomada de Poder por outro 
Poder da República, ao arrepio das Leis, ou por conta de julgamentos políticos” 
(In: Barbosa, 2020). De acordo com o jurista conservador Ives Gandra Martins, 
essa doutrina “militarista ou excepcionalista” das Forças Armadas como “poder 
moderador” encontraria respaldo no art. 142 da Constituição de 1988. 

Martins alegava que, caso “um Poder sentir-se atropelado por outro, poderá 
solicitar às Forças Armadas que ajam como Poder Moderador para repor […] a lei 
e a ordem”; que, “se o conflito se colocasse entre o Poder Executivo Federal e 
qualquer dos dois outros Poderes, não ao Presidente, parte do conflito, mas aos Co-
mandantes das Forças Armadas caberia o exercício do Poder Moderador” (Martins, 
2020). Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal 
Federal, rechaçou semelhante doutrina opondo-lhe outra, de teor “judiciarista ou 
normativista”, de acordo com a qual o art. 102 da Constituição determinaria que 
“o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Não é mais possível 
Forças Armadas como poder moderador” (In: Pontes, 2020). 

Christian 
Lynch
Cientista político  
e jurista 

O espectro 
do poder 
moderador no 
debate político 
republicano 
(1890-1945)
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No ano seguinte, o Executivo reiteraria a tese do “poder moderador” das Forças Arma-
das (Gullino & Dantas, 2021), para ser novamente contrariado pelo Supremo: “Não temos 
quarto Poder hoje”, declarou a ministra Carmen Lúcia (In: Borges, 2021). Entretanto, Toffoli 
reafirmaria alguns meses depois que o sistema político brasileiro contaria “com um poder 
moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal” (Mello, 2021). 

Este artigo investiga as origens da disputa entre magistrados e militares em torno da 
herança jacente do antigo poder imperial. Ele trata de compreender os imaginários do 
extinto poder moderador da monarquia constitucional na República como força estabili-
zadora do Estado, ora interpretada por uma perspectiva liberal, judiciarista e normativista, 
ora por outra, autoritária, militarista e excepcionalista. Seu fio condutor é a história ainda 
não contada do “espectro do Poder Moderador” depois de sua extinção.

A EXPERIÊNCIA MONÁRQUICA E A RUPTURA REPUBLICANA: EXPECTATIVAS LIBERAIS E PRÁTICAS 
CONSERVADORAS (1868-1914) 

Entre o uno e o múltiplo: as doutrinas do poder moderador entre a excepcionalidade e a normatividade
O problema da estabilidade, que sempre foi um dos temas centrais da teoria política, 

adquiriu mais delicadeza no quadro da democracia. Ao descrever a busca infrutífera dos 
revolucionários franceses por uma instituição capaz de estabilizar o Estado de Direito 
nascido da ruptura com o Antigo Regime, Marcel Gauchet demonstrou em “A Revolução 
dos Poderes” (1995) que a história da engenharia constitucional em busca de um “poder 
moderador”, ainda que fracassada, pode iluminar a dificuldade de combinar os dois princí-
pios fundantes, mas algo contraditórios, da democracia moderna: o da unidade e do poder 
supremo da comunidade política, expresso pela noção de soberania popular, e aquele 
da pluralidade do Estado de Direito, encarregado de proteger os direitos fundamentais 
dos indivíduos e garantir-lhes contra a tirania da maioria. O poder neutro ou moderador 
simultaneamente simbolizaria a unidade da vontade soberana e manteria o Estado de 
Direito, na medida em que vigiava os demais poderes para que se mantivessem em seus 
devidos limites constitucionais e não rompesse o equilíbrio que preservava uma ordem 
de indivíduos livres e iguais. 

“Não temos quarto Poder hoje”, 
declarou a ministra Carmen Lúcia

CONTENCIOSO
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Depois que o “poder moderador” foi teorizado no século XIX pelo liberalismo moderado de 
Benjamin Constant, outras interpretações, à direita e à esquerda, estenderam aquela qualidade 
aos detentores da faculdade de decretar o estado de exceção ou de inconstitucionalidade das 
leis. Há assim hoje na teoria política e constitucional, graças à acumulação de diversas reflexões 
ao longo do século 20, pelo menos três institutos que podem ser teoricamente reivindicados 
como “moderadores” no sentido apontado por Gauchet, ou seja, de conciliação – em diferentes 
graus – do princípio da unidade do poder soberano no povo, de um lado, com aquele dos direitos 
fundamentais, de outro. 

O primeiro – o “estado de exceção”, cujo teórico maior foi Carl Schmitt – é gênero de que são 
espécies os estados de “guerra”, de “sítio”, de “emergência”, de “defesa” e, nas federações, 
a “intervenção federal”, durante os quais se faculta ao chefe do Estado governar por decretos 
ou decretos-lei. Ele faculta a suspensão de parte do Estado de Direito e a concentração do poder 
nas mãos de uma única autoridade em situações excepcionais de ameaça à existência do povo, 
como invasão, guerra civil ou subversão da ordem interna. O constitucionalismo excepcionalista 
que o justifica se orienta pela lógica da razão de Estado, que prioriza a “salvação pública” sobre 
quaisquer outras considerações jurídicas. 

O segundo instituto – a “jurisdição constitucional”, cujo teórico maior foi Hans Kelsen – visa 
à resolução de conflitos políticos no plano jurídico por meio do controle de constitucionalidade. O 
constitucionalismo judiciarista que o explica se opõe ao excepcionalismo para atribuir aos tribunais 
o poder de garantir a integridade da Constituição contra dispositivos normativos incompatíveis 
emitidos pelos demais poderes, seja na modalidade norte-americana (difusa, incidental e concreta) 
ou europeia (concentrada, direta e abstrata). A jurisdição constitucional é considerada, assim, um 
modo de expressão da vontade geral, e, portanto, da unidade da soberania popular identificado 
com a Constituição.

O terceiro instituto – o “poder neutro ou moderador” propriamente dito, teorizado por Benja-
min Constant –, é exercido pelo chefe do Estado nos países parlamentares, onde lhe cabe arbitrar 
crises entre o governo e o legislativo. Ele estaria assim ao mesmo tempo no meio dos outros três 
poderes e acima deles. A estabilidade política garantida pelo poder moderador opera no plano 
da defesa das “estruturas institucionais” da Constituição, preservando-a de crises políticas que 
resultem em golpes de Estado ou revoluções. Do ponto de vista do poder discricionário, ele se 
acharia num ponto médio entre estado de exceção e a jurisdição constitucional. Entendido como 
uma função de controle do plano político-estrutural da Constituição, o poder moderador faculta 
o exercício de maior poder de discricionariedade pelo chefe do Estado em relação à jurisdição 
constitucional exercida pelo tribunal constitucional, porque se supõe que as crises políticas são 
mais raras do que as edições de leis ou decretos contrários à Constituição. 

Por outro lado, a natureza do conflito político com que o poder moderador é chamado a resolver 
também é diverso. A mais das vezes, um conflito entre os poderes pode resultar em grave impasse 
político, sem que nenhum deles incorra claramente em falta jurídica solúvel por provocação de um 
tribunal. Essa carência de conteúdo jurídico não torna menor a necessidade de desarmar a crise 
em benefício das instituições e do equilíbrio do sistema constitucional. Pode-se dizer mesmo, 
baseado na recente experiência brasileira, que o excesso de judicialização dos conflitos políticos 
compromete a própria legitimidade da jurisdição constitucional aos olhos dos poderes Executivo 
e Legislativo. Explica-se, assim, a conveniência de um quarto poder político, mas apartidário, nas 
mãos do chefe de Estado, monárquico ou republicano, representativo da unidade e da tradição 
nacionais, encarregado de preservar a harmonia e a independência entre os poderes, como condição 
de preservação das liberdades individuais características do Estado de Direito.
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A herança imperial: visões do poder moderador sob a monarquia. 
Tendo em vista a grade dos três institutos referidos 

na seção anterior, que reivindicam para suas titulares a 
condição de “moderadores”, se torna possível examinar 
as diferentes lógicas teóricas e doutrinárias do problema 
do poder moderador na história constitucional brasileira. No 
que diz respeito ao ângulo da excepcionalidade, a Consti-
tuição do Império do Brasil de 25 de março de 1824 previa, 
em seu artigo 179 XXXV, a possibilidade de suspensão das 
garantias constitucionais pelo Poder Legislativo em casos 
de rebelião ou invasão estrangeira e, em sua ausência, 
em caso de perigo iminente, pelo Executivo. Era definido 
pelo principal constitucionalista do Império, o marquês 
de São Vicente, como “um ato anormal, que atesta que 
a sociedade se acha em posição extraordinária, e tal que 
demanda meios fora do comum ou regulares” (São Vicente, 
2002:522). Foi o ministro da Justiça de 1842, Paulino José 
Soares de Sousa, futuro visconde do Uruguai, que explicou 
a racionalidade do estado de exceção no período imperial: 
“O poder, quando suspende as garantias, exerce uma 
ditadura” (ACD, 7/2/1843). Mas ela justificava-se por seus 
fins constitucionais. Era porque amava a liberdade que o 
governo deveria “empregar todos os meios para salvar o 
país do espírito revolucionário, porque este produz a anar-
quia e a anarquia destrói, mata a liberdade, a qual somente 
pode prosperar com a ordem” (In: Sousa, 1944:163). 

A estabilidade do reinado de Dom Pedro II foi garantida, 
do ponto de vista institucional, pelo Poder Moderador ins-
pirado na doutrina liberal de Benjamin Constant. Na forma 
de um quarto poder de caráter arbitral, de competência 
privativa do chefe do Estado, ele tinha por principais fun-
ções dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e demitir 
ministros e escolher senadores provinciais a partir das 
listas dos mais votados. O exercício do Poder Moderador 
dependia da oitiva do Conselho de Estado que, além de 
aconselhá-lo politicamente, auxiliava os gabinetes no âmbi-
to administrativo dando pareceres em matéria de relações 
exteriores, justiça, guerra, fazenda etc. – e preparando 
projetos de leis, na qualidade de “cérebro da monarquia” 
(Guandalini Jr., 2016). 

Liberais e conservadores interpretavam de modo diver-
so a forma por que o Poder Moderador deveria ser exercido. 
Para conservadores como o visconde de Uruguai, em um 
país atrasado e destituído de sociedade civil estruturada, o 
Imperador deveria “reinar, governar e administrar” como 
poder apartidário, para dar direção ao país conforme o 
interesse nacional identificado com o Estado. Liberais 
como Zacarias de Góis e Vasconcelos, por suas vezes, 
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interpretavam em “Da Natureza e dos Limites do Poder 
Moderador” (1862) o Poder Moderador como um poder 
arbitral encarregado de “reinar sem governar”. Ele deve-
ria ser o judiciário dos outros poderes, intervindo quando 
provocado para resolver crises. O governo deveria ficar nas 
mãos do primeiro-ministro, representante da Câmara, que 
exprimia a vontade da Nação.

O judiciarismo frustrado: estado de sítio e “poder pessoal”  
do presidente na Primeira República

Os republicanos históricos cedo recuaram da ideia 
de fazer do Supremo Tribunal o novo poder moderador 
da República. Depois da renúncia de Deodoro, Floriano 
derrubou todos os governadores que haviam apoiado seu 
antecessor em benefício das oligarquias dominantes no 
Legislativo, que passaram a dominar também os estados. 
Seu desejo de ali se perpetuarem pela manipulação dos 
resultados eleitorais só seria eficaz, porém, assegurando 
que o presidente se eximisse de qualquer intervenção 

CONTENCIOSO
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federal. A interpretação maximizadora do estado de sítio e aquela outra, minimalista, da 
intervenção federal, se tornaram a pedra de toque do conservadorismo republicano. Os 
novos “conservadores” da República – notadamente os paulistas e os gaúchos – passaram 
então a defender, como pivô tutelar do novo sistema, um presidente da República apoiado 
pelas bancadas estaduais no Congresso – e não um Supremo que julgasse com resultados 
imprevisíveis temas cruciais como intervenção federal, estado de sítio e eleições. O protago-
nista dessa virada conservadora foi o próprio Campos Sales, para quem a política interna dos 
estados jamais deveria ser objeto de intervenção federal: ali residia o coração do federalismo 
brasileiro, porque os estados seriam tão soberanos quanto a União (Lessa, 2016). Para re-
primir os inconformados com o congelamento das situações estaduais, em compensação, 
o presidente deveria dispor “de um poder bastante forte para sufocar as revoluções” (ASF, 
30/05/1892). Tratava-se da decretação do estado de sítio, entendido como um ato mais ou 
menos corriqueiro de governabilidade. Aos que temiam sua exegese autoritária do sítio, o 
senador paulista respondia que a possibilidade de eventuais abusos não poderia privar o go-
verno “dos meios de reprimir a desordem” (ASF, 15/06/1892). Era “o princípio da autoridade” 
que, ameaçado de destruição, deveria ser prioritariamente salvo no Brasil (ASF, 9/7/1894). 
Vozes se levantaram contrárias. Foi inútil. Ao examinar os atos praticados por Floriano, o 
Congresso Nacional chancelou em nome da “razão de Estado” assassinatos, fuzilamentos, 
roubos, prisões arbitrárias e expropriações. 
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A jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal teve assim vedada pela interpretação 
conservadora da Constituição a possibilidade de exercer as funções de um poder arbitral para o 
qual o haviam originalmente concebido. Embora aperfeiçoasse sua jurisprudência depois de 1897, 
cerceado por um conservadorismo oligárquico antijudiciarista, o Supremo ficou longe de assegurar 
ao regime o papel político arbitral dele esperado pelas minorias. 

Em busca de um novo poder moderador, as minorias tentaram regulamentar a intervenção 
para que a União salvaguardasse a “forma republicana federativa”. O próprio presidente Prudente 
de Morais pedia ao Congresso a regulamentação, indispensável “para o funcionamento regular do 
regime federativo; ela é tão mais necessária quanto é certo que ficaram sem solução as colisões de 
assembleias legislativas e de governadores que se deram em alguns estados, sendo possível que 
ocorram novos fatos da mesma espécie” (Brasil, 1978:136). Ele e seu ministro da Justiça, Amaro 
Cavalcanti, defendiam um federalismo unionista, de que o presidente fosse o eventual árbitro. 

Na prática, a política acabou ordenada pela “Política dos Governadores”, modelo de governa-
bilidade forjado por Campos Sales quando presidente da República (1898-1902). Voltado para a 
cristalização de uma interpretação quase confederativa do arranjo de 1891, o modelo incumbia o 

Em busca de um novo poder moderador, 
as minorias tentaram regulamentar 
a intervenção para que a União 
salvaguardasse a “forma republicana 
federativa”
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presidente de ser a sentinela do status quo estadualista, 
assegurando pelo seu “poder pessoal” a intangibilidade das 
situações estaduais, por meio da faculdade de decretação 
do estado de sítio contra as oposições insatisfeitas. A po-
lítica nacional seria conduzida pelo presidente diretamente 
com os governadores – e não com os chefes do Congresso, 
“caudilhos políticos, todos igualmente soberanos, e cioso, 
cada um, da sua influência pessoal” (Sales, 1908:229). Era o 
retorno da hermenêutica formulada pelo conservadorismo 
estatista do visconde de Uruguai para assegurar a centra-
lização imperial, adaptada, porém, ao objetivo oposto do 
neoliberalismo de Campos Sales: assegurar seu projeto 
republicano de Estado mínimo (Lynch, 2021). O modelo 
que combinava hiperpresidencialismo e federalismo esta-
dualista foi continuada pelos presidentes Rodrigues Alves 

(1902-1906) e Afonso Pena (1906-1909), época em que 
o regime oligárquico atingiu seu apogeu com a reforma 
urbana do Rio de Janeiro (1903-1906) e a exposição do 
centenário da abertura dos portos (1908).

A ERA VARGAS: FRACASSO DA MODERAÇÃO E TRIUNFO 
AUTORITÁRIO (1930-1945) 

A proposta de um “poder moderador” na formulação do 
anteprojeto constitucional da Comissão do Itamaraty (1932-1933)

A Revolução de 1930 pôs fim ao regime de 1891 e ins-
talou Getúlio Vargas como chefe de uma ditadura provisória 
orientada pelo nacionalismo reformista e centralizador dos 
antigos tenentes. Ocorre que a reação das elites estaduais 
em 1932, materializada na revolução paulista, obrigou o 
governo a proceder à reconstitucionalização. Vargas no-
meou, então, uma comissão de notáveis (“Comissão do 
Itamaraty”) para elaborar o anteprojeto de Constituição. 
Dela faziam parte grupos que refletiam a coalizão hetero-
gênea que formava em 1929 a Aliança Liberal. 

Um conselho de Estado que garantisse a ascendência 
do projeto revolucionário, formado por grandes persona-
lidades dotadas de notória ilustração, era prioridade do 
governo. Sua institucionalização garantiria que o retorno à 
constitucionalidade não restabeleceria o status quo contra 
o qual se fizera a revolução. Mas não havia consenso so-
bre seu perfil. Os moderados liderados por Melo Franco 
aspiravam a um conselho consultivo ou comissão técnica 
que freasse o poder pessoal do presidente da República 
e garantisse pelas boas práticas governamentais a conti-
nuidade e a qualidade administrativa. Já os nacionalistas 
identificados com Oliveira Vianna queriam um quarto poder 
político que assegurasse o interesse nacional contra as 
oligarquias. Ora o projeto era chamado pelos primeiros 
de “Supremo Conselho”, conforme a antiga proposta de 
Arnolfo Azevedo encampada por Prudente e por Melo 
Franco; ora de “Conselho Nacional”, conforme constava 
da proposta de Alberto Torres e Oliveira Vianna.

 Para piorar, inconformados com a abolição do Senado, 
federalistas como Antônio Carlos e Artur Ribeiro pressio-
navam por outro órgão dotado em sua composição pela 
representação paritária dos estados (as “oligarquias”). O 
encaminhamento dos debates da Comissão também pre-
judicou o projeto, que foi o último a ser discutido – quando 
o mais lógico seria que tivesse sido um dos primeiros. 
Diversas atribuições lhe foram sendo conferidas ao longo 
das sessões, enquanto se resolviam as competências 
das demais instituições, sem que houvesse de parte a 
parte uma ideia clara de seu papel institucional ou modo 
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de composição (Hochheim, 2017:167). Membros da Co-
missão manifestaram dúvidas sobre como votar devido 
a tais incertezas.

A proposta do Conselho também enfrentou as críticas 
do judiciarista João Mangabeira, que se opunha a todas 
as tentativas de outorgar ao Conselho atribuições que 
lhes pareciam próprias do Legislativo ou do Judiciário. 
Como os liberais do Império – o próprio Rui, para ser mais 
exato –, Mangabeira alegava que o Conselho proposto 
não dispunha de legitimidade democrática: “Não é um 
poder eletivo” (In: Azevedo, 1993:253). Se funções da 
Câmara passassem ao Conselho, ele acreditava que o 
regime deixaria de ser democrático para ser aristocrático 
ou absolutista. Em sua arquitetura constitucional que só 
admitia três poderes, o deputado só admitia o Conselho 
como auxiliar do governo – nunca como um moderador. 
Suas preferências recaíam sobre o Supremo Tribunal, 
descrito como “um grande poder político, zelando pela 
guarda da Constituição; e decidindo sem apelo e não raro 
num conflito entre os poderes” (In: Azevedo, 1993:449). 
Amparado em Hans Kelsen – “o máximo jurista universal 
dentre os vivos” – e Rui Barbosa – “o máximo dos juristas 
brasileiros dentre os vivos e os mortos” –, Mangabeira 
defendia a unidade do Judiciário e a concessão ao Su-
premo do controle abstrato da constitucionalidade, ainda 
que com a colaboração dos outros poderes (In: Azevedo, 
1993:396). A Constituição deveria reconhecer sua missão 
primária de “manter a unidade do direito e ser o intérprete 
máximo da Constituição” (In: Azevedo, 1993:431).

O conflito entre as diferentes concepções acerca do 
novo “poder moderador” da República, somado à reticên-
cia de judiciaristas e federalistas, resultou na previsão do 
Conselho Supremo do anteprojeto dirigido pelo governo 
à Constituinte (art. 67 e 68). Como o antigo Conselho 
de Estado, o novo seria um “órgão técnico consultivo e 
deliberativo, com funções políticas e administrativas”, 
destinado a manter “a continuidade administrativa nacio-
nal; auxiliará, com o seu saber e experiência, os órgãos 
do governo e os poderes públicos, por meio de parece-
res, mediante consulta; deliberará e resolverá sobre os 
assuntos de sua competência, fixada nesta Constituição” 
(In: Azevedo, 1993:843). Ao invés de doze, haveria trinta 
e cinco conselheiros efetivos, além de ex-presidentes da 
República. Sua forma de composição revelava a tendên-
cia da época de representação oriunda não só da classe 
política, mas como das entidades representativas da 
sociedade, da educação e do trabalho. 
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A ascensão da doutrina militarista e a proposta de um Conselho de Segurança Nacional (1932-1934)
Entre o liberalismo federativo e judiciarista daqueles que queriam apenas regenerar a ve-

lha República e o autoritarismo discricionário de ímpeto reformista e nacionalista da ditadura 
revolucionária, a proposta de um Conselho como novo poder moderador representava do 
ponto de vista institucional um possível meio termo capaz de compatibilizar a reconstitucio-
nalização desejada pelos primeiros com a hegemonia do Estado nacional pretendida pelos 
segundos. Seu fracasso no processo constituinte de 1933-1934 empurrou os nacionalistas 
para uma solução de força que viria menos das fórmulas liberais oitocentistas do estado 
de sítio ou do poder moderador do que da literatura autoritária em voga na Europa depois 
da Primeira Guerra Mundial. Embora a historiografia monárquica tivesse sido fundamental 
na conformação de um repertório crítico ao modelo oligárquico da Primeira República, ela 
perdera parte da força depois da revogação do banimento da Família Imperial (1920), do 
repatriamento dos restos mortais dos imperadores (1922) e da celebração do centenário de 
nascimento de Dom Pedro II (1925). Em outras palavras, o campo de experiência monár-
quica já não bastava para a reorganização do regime. Refletindo o ambiente Internacional 
posterior à Grande Guerra (1914-1918), o modernismo ideológico orbitava em torno de um 
conservadorismo nacionalista e antiliberal, que combinava catolicismo, corporativismo e 
fascismo. A memória do Império sofria agora a concorrência de utopias futuristas radicais 
e de novos modelos institucionais estrangeiros. 

Do caldo de cultura autoritária no qual foi gestada a reorganização do Exército, emergiu 
a doutrina que sucederia e exorbitaria a do estado de sítio: a “da segurança nacional”. 
Ela se materializaria institucionalmente na demanda, por parte do general Góis Monteiro, 
ministro da Guerra e membro da Comissão do Itamaraty, de criação de um novo conselho: 
o de Segurança Nacional. Ela seria seguida pela promulgação de uma lei homônima que 
outorgasse ao Executivo poderes excepcionais mais amplos e discricionários do que ele 
fruíra durante a Primeira República. Na Comissão do Itamaraty, Góis não fizera segredo de 
suas preferências políticas. Declarava não ser “partidário da democracia liberal; instituição 
do século passado, que surgiu com a Revolução Francesa, donde a copiamos, desde o 
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Império.” (In: Azevedo, 1993:869). Elogiava Plinio Salgado, 
chefe do integralismo cuja “obra notável de psicologia 
coletiva” denunciava “o confusionismo revolucionário 
e essa obra de dissociação sistemática, que se tem 
produzido no meio brasileiro” (In: Azevedo, 1993: 630). 
A Constituição só daria paz e tranquilidade ao Brasil se 
conferisse ao governo “os meios de que precise para 
vencer quem atente contra a integridade nacional” (In: 
Azevedo, 1993:656). Góis queria um Conselho de Defesa 
Nacional, bem como uma lei de segurança nacional, que 
regulasse o estado de guerra. O de sítio já não bastava.

 Daí a oposição de Góis à concessão ao Supremo do 
exercício da jurisdição constitucional pela via abstrata. O 
modelo criado por Kelsen era rejeitado “porque seria a 
ditadura do Judiciário e [ele] prefere a do Executivo” (In: 
Azevedo, 1993: 897). A lógica judiciarista da normatividade 
afrontava a lógica militarista da excepcionalidade. Essas leis 
eram indispensáveis contra o inimigo interno (o separatista 
ou impatriota, conspirador etc.) e o externo (o estrangeiro, 
agente do imperialismo). Assim como as decisões da jus-
tiça militar precisavam ficar fora da jurisdição do Supremo, 
a proibição dos tribunais de exceção devia ser flexibilizada. 
A nova Constituição atendeu o ministro no título (o VI) 
denominado “Da Segurança Nacional”.

Foi por essa porta que o militarismo desenvolveu 
a tese de que as Forças Armadas seriam um poder 
moderador do novo regime. O movimento tenentista já 
resgatara a doutrina do soldado-cidadão que justificara o 

golpe de 1889 para legitimar sua própria rebelião. Távora 
interpretava o artigo 14 da Constituição de 1891 como se 
ele autorizasse a resistência dos militares face a ordens 
ilegais do governo e a eventual intervenção na forma de 
uma “revolução constitucional”, que livrasse o povo da 
tirania. As Forças Armadas seriam herdeiras aparentes do 
antigo Poder Moderador porque aquele artigo lhes con-
ferira “a ‘função regulatória de volante da ordem social’ 
– capaz de compensar os colapsos de funcionamento da 
máquina pública, provocados pelos excessos do povo e 
pelos arbítrios dos governos” (Távora, 1927:90). A dou-
trina do Exército como “poder moderador”, agora em 
chave extraconstitucional ou sociológica, seria reiterada 
depois da Revolução para advertir a classe política de que 
não se admitiria o restabelecimento do status quo ante. 

Triunfo autoritário: o Estado Novo e a apologia do Poder 
Moderador como “poder pessoal” (1935-1945)

Do cruzamento da doutrina militarista da segurança 
nacional com a deformação da antiga interpretação 
conservadora do poder moderador, entendido como um 
“poder pessoal”, nasceu a versão específica da tese au-
toritária de que, na qualidade de comandante-em-chefe 
das Forças Armadas, o presidente da República seria o 
“poder moderador” da República. A Intentona Comunista 
de 1935 serviu para a reativação dos mecanismos excep-
cionais em nome da segurança nacional. O Decreto nº 702 
de 1936 instaurou o estado de guerra; em setembro, foi 

Os ideólogos do Estado Novo abandonaram de vez os argumentos 
legais e passaram a defender a tese de que, do ponto de vista 
sociológico ou culturológico, o poder pessoal era o único compatível 
com a cultura política brasileira
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criado o Tribunal de Segurança Nacional. Jornais foram 
empastelados, e opositores do governo, presos – entre 
eles, o deputado João Mangabeira que, privado de suas 
imunidades, amargaria quinze meses na cadeia (Manga-
beira, 1980:27-29). Para justificar outro estado de guerra, o 
Conselho de Segurança Nacional forjou uma nova ameaça 
comunista. O autogolpe que instaurou a ditadura veio 
a 10 de novembro: a nova Constituição outorgada por 
Vargas revogou a de 1934; fechou o Congresso Nacional, 
as assembleias estaduais e as câmaras municipais (art. 
178); e substituiu os governadores por interventores (art. 
176). O art. 186 da nova Constituição de 1937 declarou 
um estado de emergência que duraria quase oito anos. 

A Constituição de 1937 consagrou a hegemonia do 
presidente que, na qualidade de “autoridade suprema do 
Estado”, ficava por ela encarregado de “‘coordenar a ativi-
dade dos órgãos representativos’ de grau superior”, dirigir 
a política interna e externa, promover e orientar legislação 
e superintender a administração (art. 73). O judiciarismo 
havia sido neutralizado. 

Como Vargas “presidia, governava, administrava e 
legislava”, os ideólogos do Estado Novo abandonaram de 
vez os argumentos legais e passaram a defender a tese 
de que, do ponto de vista sociológico ou culturológico, o 
poder pessoal era o único compatível com a cultura política 
brasileira. Para o ministro Alexandre Marcondes, o poder 
pessoal de Getúlio Vargas era herdeiro de Campos Sales, 
com a vantagem de estar livre do entulho do liberalismo 
(Marcondes Filho, 1941). Mas a narrativa que prevaleceu 
foi a de intelectuais como Monte Arrais e Almir de An-
drade. Eles hipertrofiaram a historiografia monárquica de 
Afonso Celso e as interpretações sociológicas de Oliveira 
Vianna para apresentar o poder pessoal como o autêntico 
estilo brasileiro de governação. Era com base nessa pers-
pectiva que Andrade sustentava em “Força, Cultura e Li-
berdade” (1940) que o Poder Moderador de Dom Pedro II 
teria sido “um perfeito símbolo desse espírito de realismo, 
de força e tolerância, que orientava o governo imperial e 
que radicava às mais genuínas tradições brasileiras” (An-
drade, 1940:107). O Estado Novo simplesmente restaura-
va a tradição monárquica do poder pessoal, perdida com 
o desvio liberal da Primeira República, em benefício do 
Estado nacional. Presidida pelo Cardeal Arcebispo do Rio, 
a cerimônia de inumação dos restos mortais do Imperador 
a 5 de dezembro de 1939 na Catedral de Petrópolis, com 
a presença do presidente Getúlio Vargas ao lado do prín-
cipe do Grão-Pará, confirmava a transmissão mística do 
poder monárquico, que fazia do ditador um Dom Pedro III,  
e do Estado Novo, um Terceiro Reinado republicano. 

CONCLUSÃO 
O fracasso da restauração de um quarto poder de 

caráter arbitral perenizou na República a oposição entre 
judiciarismo e militarismo, que disputariam dali em diante a 
herança jacente do Poder Moderador, entendido como um 
poder tutelar legitimado a intervir quando houvesse crise 
do sistema representativo. Uma vez que a Constituição 
de 1891 entregou ao Supremo o exercício da jurisdição 
constitucional, sempre haveria liberais que lhe atribuíssem 
a condição de sucedâneo do Poder Moderador. Seria 
baseado nessa doutrina judiciarista que se ancoraria a pre-
tensão dos atores judiciários de tutelar a República contra 
sua classe política corrompida na década de 2010 (Lynch, 
2017). E seria em nome da doutrina militarista do “poder 
moderador” que as Forças Armadas interviriam em nome 
da segurança nacional até a década de 1980, ameaçando 
fazê-lo novamente 30 anos depois. Essa querela pública 
em torno do poder moderador republicano reflete ideolo-
gicamente uma disputa em torno de quem deve articular a 
visibilidade da unidade soberana em uma ordem pluralista. 
Os militaristas favorecem uma versão autoritária dessa 
articulação, enquanto os judiciaristas se inclinam por uma 
versão liberal. 

A verdade, porém, é que, por não escaparem à configu-
ração tradicional da tripartição de poderes iguais e indepen-
dentes, nem o Supremo, nem o presidente – e muito menos 
as Forças Armadas – podem ser objetivamente qualificados 
como poderes moderadores à luz da Constituição de 1988. 
A criação de um poder moderador político, identificado 
com o chefe de Estado e capaz de arbitrar crises políticas, 
assessorado pelo Conselho da República, dependeria da 
separação entre chefias de Estado e de governo e, portanto, 
do abandono do sistema presidencial de governo por outro, 
parlamentar ou semipresidencial. Também a existência 
de um poder moderador jurídico exigiria que o Supremo 
deixasse de ser um órgão de cúpula do Judiciário para se 
tornar formalmente um tribunal constitucional de estilo 
europeu, acima dos três poderes. Mas essas possibilidades 
permanecem remotas, seja porque o país parece avesso à 
engenharia institucional fora de períodos constituintes, seja 
pela cristalização de uma cultura política nacional avessa 
ao imaginário da “moderação”. Até que aquelas reformas 
aconteçam, as pretensões “moderadoras” de militaristas 
e judiciaristas continuarão onde estiveram desde 1891: no 
plano da pura retórica e da ideologia. 

O autor é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos
(IESP-UERJ). 
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O interesse no tema das Forças Armadas e em sua par-
ticipação na política brasileira aumentou desde a chegada 
de Jair Bolsonaro ao poder. O presidente, eleito em 2018, 
antes da vida congressual, fora militar do Exército Brasileiro 
(EB) e alcançara o posto de capitão em sua passagem para 
a inatividade.

No governo Bolsonaro, houve um acréscimo no número 
de militares da ativa e da reserva ocupando cargos comis-
sionados e de confiança. Sendo assim, muitos analistas 
têm se preocupado com os significados dessa presença e 
os impactos políticos, sociais, institucionais, culturais e elei-
torais que dela derivam (AMORIM NETO; ACÁCIO, 2020). 

Na literatura que discute o papel dos militares na política 
brasileira, Costa (2008) adotou um critério diferente para 
examinar os fundamentos das intervenções militares: a 
“nacionalização” da Doutrina de Segurança Nacional (DSN). 
Ao considerar as análises externas, o autor identifica uma 
tradição surgida no pensamento político e social no país, 
ligada ao patrimonialismo estatal. Ela teria contribuído para 
a legitimação das intervenções militares e para o delinea-
mento da DSN: o positivismo, o autoritarismo e a ingerência 
militar na República. 

Em concordância com essa perspectiva de nacio-
nalização dos fundamentos teóricos e ideológicos das 
intervenções, Castro (1995) interpretou a Proclamação da 
República de 1889 baseado na participação da “mocidade 
militar”, influenciada pelos ideais positivistas. Em sentido 
complementar, embora focando em outro recorte e outros 
autores, Suano (2002) e Rodrigues (2018) analisaram a 
relação entre o pensamento militar – sobretudo do alto 
oficialato – entre os anos 1930 e 1960 e as reflexões dos 
autores da corrente conhecida como autoritária, tais como 
Oliveira Vianna, Francisco Campos e Azevedo Amaral.

Suano (2002), Costa (2008) e Rodrigues (2018) contri-
buem para o entendimento do pensamento político brasi-
leiro sobre os militares no século XX. Da mesma maneira, 
colaboram para que se percebam as permanências e as 
mudanças entre determinados destaques, temas, concei-
tos e problemáticas nessa concepção e um fluxo entre o 
pensamento civil e militar. Todavia, dado o foco político 
desses trabalhos, acredita-se que elementos relevantes 
foram pouco explorados, sobretudo a dimensão social da 
leitura e interpretação conservadora que esses grupos civis 
e militares fizeram do Brasil. 
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Em face desse cenário, o objetivo deste texto é 
apresentar três matrizes do pensamento social e político 
brasileiro que fundamentaram o intervencionismo militar 
no país: o positivismo político e filosófico, o autoritarismo 
das décadas de 1920-40 e o pensamento conservador 
culturalista, cujo expoente é Gilberto Freyre. Embora com 
características próprias e eventualmente até contraditórias, 
importa a compreensão de que elas contribuíram – ainda 
que de diferentes formas – para a consolidação de uma 
imagem ou função dos militares, em especial do Exército, 
como atores legítimos de intervir no jogo político no Brasil.

Este texto não se propõe a analisar a totalidade do 
pensamento político expresso por militares. Busca-se uma 
análise que transita entre o pensamento político e social 
de grupos civis e militares, cujo ponto de maior contato 
é a legitimação das intervenções das Forças Armadas na 
política e sociedade brasileiras.

Para tanto, elaborou-se uma revisão bibliográfica de 
trabalhos enquadrados nas três matrizes apontadas, 
recorrendo-se a fontes primárias e secundárias de militares 
e civis que corroboram os argumentos apresentados. Por 
fim, apresentaram-se alguns trechos de pronunciamentos, 
discursos ou entrevistas de militares que permitiam perce-
ber a presença de ecos dessas matrizes intervencionistas 
nos dias atuais, sobretudo no governo Bolsonaro.

O POSITIVISMO NAS FORÇAS ARMADAS:  
ORDEM, PROGRESSO E CIÊNCIA

O positivismo é uma filosofia fruto das reflexões 
iluministas do século XVIII e do racionalismo do século 
XIX. De acordo com Alonso (1996), o positivismo nasceu 
como uma atitude epistemológica que tinha como carac-
terísticas a realidade, a utilidade, a certeza e a precisão 
do conhecimento. Como filosofia cientificista que era, o 
positivismo comtiano defendia a possibilidade de des-
coberta e compreensão rigorosa da realidade, dos fatos 
e das experiências e primava por uma busca de leis do 
funcionamento das sociedades. Nesse quadro, seriam 
três os estágios do desenvolvimento humano e social: o 
teológico, o metafísico e o positivo. Esses três estágios 
apontam para as possibilidades de apreensão da realidade 
pelo método e pela reflexão analítico-científica. 

Ao mesmo tempo, o positivismo constituiu-se como 
uma filosofia política. Para Comte, “os graus de desenvol-
vimento da natureza humana, da organização social e do 

conhecimento estão normalmente relacionados, de modo 
que uma transformação em um deles implica a modificação 
dos demais” (ALONSO, 1996, p. 110).

A partir da segunda metade do século XIX, Comte 
propôs mudanças em sua interpretação. Além do conheci-
mento racional, o estudioso compreendeu que seria neces-
sário um processo de socialização que teria na hierarquia 
e na autocracia as bases de sua sociedade. A democracia, 
portanto, passa a ser vista como uma ilusão metafísica 
condenada ao desaparecimento, visto que o futuro da 
humanidade residiria na ditadura positivista comandada por 
uma classe de sábios (ALONSO, 1996). Em consonância 
com a argumentação de Alonso (1996), o ponto-chave 
dessa percepção é a tentativa de síntese dos princípios 
do movimento positivista brasileiro. 

O
primeiro ponto da tentativa de síntese é o 
cientificismo, ou seja, a crença na ciência como 
alavanca do progresso e da civilização. Nesse 
sentido, pode-se falar em aproximação entre as 
propostas positivistas e a modernização social, 
ainda que ordeira. Em segundo lugar, a missão 

social – uma tendência à valorização do bem coletivo em 
detrimento dos princípios individuais. O terceiro ponto, 
recorrente nas diversas tendências positivistas no Brasil, 
é a valorização nacionalista contra os bacharéis e literatos. 
Por fim, destaca-se a união em torno do republicanismo, 
uma vez que as correntes positivistas, em maior ou menor 
grau, questionavam o sistema imperial e os setores da 
elite política.

Benjamin Constant (1836-1891), professor de matemá-
tica e engenheiro militar formado pela Escola Militar de En-
genharia, foi um dos principais divulgadores do pensamento 
positivista no Brasil e o principal interlocutor dessa corrente 
dentro do Exército Brasileiro na segunda metade do século 
XIX. Nas escolas militares, sobretudo na Escola Militar da 
Praia Vermelha, constitui-se nesse período um conjunto de 
estudos mais filosóficos e teóricos que militares, baseados 
nos princípios do cientificismo e do racionalismo, na busca 
pelo desenvolvimento por meio do mérito próprio e pela 
valorização do conhecimento. 
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C
onforme Alonso (1996), a vertente desen-
volvida por Constant era um positivismo de 
corporação, fundamental para a articulação 
do golpe de 15 de novembro de 1889 e a 
consolidação da República em seus primeiros 
anos. Suas principais características, além do 

elemento militar que lhe dava sustentação, era uma con-
cepção “modernizadora e jacobina, na qual se enfatizava a 
ditadura republicana comandada por um grupo de eleitos, 
que os militares identificaram consigo mesmos” (ALON-
SO, 1996). Em seu afastamento do Ministério da Guerra, 
Constant afirmou que

“Um Exército enfim, que correspondendo às legítimas 
aspirações nacionais, instalou e firmou para sempre 
em sólidas e largas bases a república no seio da pátria 
por meio de uma revolução eminentemente pacífica e 
humanitária (...) soube elevar-se nobremente à sublime 
missão social e política reservada aos exércitos moder-
nos, que de acordo com os preceitos da ciência real, 
que deve inspirar e guiar sua conduta, mais pacífica do 
que guerreira, mais humanitária do que nacional. [...] 
É que eles [os exércitos] obedecem consciente ou in-
conscientemente na sua índole, organização e nos seus 
destinos a leis imperturbáveis reguladoras da evolução 
geral do progresso humano que tende inevitavelmente 
e progressivamente para o feliz regime final industrial 
e pacífico resultante do fraternal congraçamento dos 
povos. [...] Para ele [progresso humano] concorrerá 
poderosamente o exército brasileiro a que me orgulho 
pertencer” (apud CORREA, 1997, p. 15).

Destacam-se, então, na fala de Constant, o apreço 
ao cientificismo crente no progresso da humanidade, a 
confiança nas leis incontornáveis da humanidade, uma 
concepção de missão redentora do Exército – em nome da 
razão e do progresso –, e o caráter político do movimento 
positivista, orgulhoso da implantação da República.

Christian Lynch argumenta que as Forças Armadas se 
constituíram no:

“[...] mais célebre grupo burocrático a reivindicar o papel 
de “vanguarda iluminista”. Desde o final do Império, 
porta-vozes deles de inspiração positivista e jacobinista, 
como Benjamin Constant e Lauro Sodré, passaram a 
veicular a tese de que os soldados seriam “cidadãos 
fardados”: os militares seriam os mais patrióticos de 
todos os cidadãos; os únicos dotados de, num am-
biente de decadência cívica e da classe política civil (a 
“pendantocracia”) e da apatia do povo, darem a vida 
pela Pátria” (2017a, p. 14). 

Ainda sobre o positivismo no Brasil, no Rio Grande do 
Sul, Júlio de Castilhos (1860-1903) e seus herdeiros polí-
ticos, Borges de Medeiros (1863-1961) e Getúlio Vargas 
(1882-1954, também recepcionaram e adaptaram essa 
filosofia. No castilhismo, diferentemente de Constant e 
dos militares, houve uma sistematização mais simples, que 
reforçava o papel tutorial do Estado na chamada “reforma 
moral” da sociedade (SVARTMAN, 2003, p. 129). 

“Com Castilhos, sobressaiu a face política em sentido 
pleno, que objetivava o poder do estado, a ditadura 
positiva e políticas públicas como meio mais eficaz 
de civilizar o país. Embora partidário da religião da 
humanidade, Castilhos logo se afastou da Igreja, defen-
dendo a necessidade da intervenção política para que 
o progresso se instaurasse no país, buscando meios 
que permitissem apressar a “marcha da civilização” 
(ALONSO, 1996, p. 125).

Essa concepção política intervencionista da ditadura 
positivista e republicana não pode ser ignorada, nem o papel 
e o lugar do Rio Grande do Sul nesse processo. Isso porque:

“[...] Getúlio Vargas era de formação castilhista, e o 
jovem cadete Góes Monteiro, segundo seu depoi-
mento, “matuto pobre do Norte, ainda inadaptado aos 
costumes gaúchos, filiei-me ao Partido Castilhista”; 
depois, porque pelo Colégio Militar e pela Escola Militar 
de Porto Alegre passaram muitos oficiais que tiveram 
atuação destacada na política pós-30 [...]” (FERREIRA, 
2007, p. 96).
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O alagoano Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que 
atingiu o posto de general no Exército Brasileiro, é figura 
central tanto do apoio militar ao governo de Vargas, em 
1930, quanto para a compreensão do pensamento e da 
reorganização militar daquele período. 

Tal como os castilhistas, Góes Monteiro era um in-
condicional defensor da manutenção da ordem, mas 
também aceitava a ideia da insubordinação frente a uma 
situação considerada inadmissível. No seu entender, tal 
era a situação do Brasil no final dos anos vinte: miséria 
material e moral do povo, irresponsabilidade no trato 
da coisa pública, desonestidade e indignidade genera-
lizadas, predomínio dos apetites particularistas desen-
freados, injustiças e desmandos de toda ordem. Góes 
entendia que “entre os defeitos das elites brasileiras, 
malformadas, predominam a intolerância, o egoísmo 
e as rivalidades sem conta, que atingem as raias do 
impatriotismo e da falta de bom senso da negação do 
espírito de justiça e equidade” (SILVEIRA, 1989, p. 257).

Evidenciam-se, no discurso militar da época, a inter-
pretação de decadência moral das elites – inclusive seu 
caráter “malformado” – e do processo político brasileiro 
e a predominância do particularismo e do egoísmo como 
características do jogo político, contrário às concepções 
nacionalistas patrióticas de abnegação em prol da nação. 
Em carta escrita a Sobral Pinto, em 1945, Góes Monteiro 
reforça: 

“Confesso que admirei, realmente, na minha mocidade, 
a conduta política castilhista, influenciada pela forma-
ção defeituosa da mentalidade dos cadetes da Escola 
Militar. O espetáculo de ordem, trabalho e honradez do 
governo sul-rio-grandense era único em meio a tropelias 
e escândalos reinantes em outros estados da nação. [...] 
Era um modelo de tirania esclarecida. [...] Cedo verifi-
quei, porém, o caráter miniatural do estatismo positivis-
ta,1 propenso a construir republiquetas de governança 
patriarcal, impróprio a conformar, nos seus liliputianos 
quadros, o problema de dimensões continentais como 
é, de fato, o conjunto brasileiro. Esse caráter fracionário, 
localista, federativo no puro sentido que está na base 
da política comtiana, repugno ao meu modo de ser 
militar. Quem diz militar diz brasileiro. O soldado não é 
gaúcho, nem alagoano, nem amazonense. É brasileiro” 
(1964, p. 112-113).
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P
ermanecem os elementos positivistas, 
acrescidos de críticas aos particularismos da 
doutrina castilhista, em oposição aos valores 
nacionalistas oriundos das Forças Armadas. 
Na mesma carta, o general faz alusão a Alberto 
Torres, Oliveira Vianna e Gilberto Freyre, de-

monstrando que a circulação e a produção de ideias eram 
maiores do que apenas o positivismo castilhista ou baseado 
na leitura de Constant. 

Acerca da presença do positivismo no pensamento e na 
ação política dos militares, Svartman (2003) identificou em 
ações dos militares na ditadura pós-64 alguns elementos 
positivistas. Segundo o autor, “[...] essa tradição compõe 
uma matriz geradora de práticas políticas autoritárias 
cujo eixo é um corpo de ideias positivistas que acabaram 
por exercer uma influência muito mais duradoura que 
o movimento positivista propriamente” (SVARTMAN, 
2003, p. 126). São elas: antiliberalismo, onde ideias como 
nação, segurança nacional e bem público são a chave de 
entendimento; a reforma moral ante ao caos civil (miséria, 
corrupção, egoísmo); tutela do estado, que se faz im-
prescindível nesse cenário; e uma concepção da ditadura 
como uma magistratura, isto é, legitimando-a com um 
verniz cientificista, tecnicista desconfiado das elites civis 
(SVARTMAN, 2003). 

Cumpre, pois, sintetizar alguns pontos do positivismo 
(em um sentido amplo) para o pensamento intervencionista 
militar: ênfase na formação científica, crença no caráter 
transformador da ciência – progresso, defesa da moder-
nização/civilização do país (social, política e econômica), 
regeneração nacional, desconfiança e crítica à degenera-
ção da elite e do sistema político, crítica à democracia, à 
representação e ao liberalismo, crença em um estado forte, 
central e implementador de políticas públicas e eliminação 
do conflito social.

O PENSAMENTO AUTORITÁRIO: ESTADO, ELITES  
E MODERNIZAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL

O segundo conjunto de reflexões que também colabora 
para o Pensamento Político e Social Brasileiro e possui 
relações com o tema das Forças Armadas é a tradição 
autoritária. No que tange ao tema das Forças Armadas:

“[...] na tentativa de reinserir as ideias de Góis Monteiro 
no sistema social inclusivo conduz necessariamente ao 
exame do chamado pensamento autoritário, que se for-
mou no Brasil sobretudo a partir da Primeira República 
e configurou uma ideologia autoritária cuja influência se 
fez presente já nos anos 1920 e principalmente depois 
de 1930” (PINTO, 2016, p. 296).

De acordo com Fausto (2001), o conceito de autorita-
rismo estaria ancorado em um regime com relativa inde-
pendência da sociedade civil e da esfera privada, além de 
se apresentar com um viés mais conservador. Em suma, 
pode-se compreender o pensamento autoritário com base 
nas noções de autoridade, ordem social e Estado forte 
e presente (centralizado ou não), funcionando como um 
agente privilegiado de transformação social tanto para 
conservar ou reagir quanto para reformar (COSTA, 2008). 
Segundo Lynch:

 
“As circunstâncias atravessadas pelo país naquela 
etapa impunham excepcioná-lo do universalismo liberal 
e aplicar-lhe temporariamente os remédios que dariam 
origem ao modelo político do Regresso, estatista, 
centralista e interventor. A posição “particularista” de 
Vasconcelos, justificando a construção de um Estado 
forte, unitário e regulador, deu o tom do conserva-
dorismo que vigoraria durante a primeira metade do 
reinado de Dom Pedro II, graças à sua ação e de outros 
estadistas conservadores, como Eusébio de Queirós, 
o visconde de Uruguai e o marquês de São Vicente” 
(2017b, p. 334).

Da mesma maneira, acrescenta: “O conservadorismo 
estatista de Vasconcelos, de inspiração ilustrada, desagua-
ria em Oliveira Vianna” (LYNCH, 2017b, p. 356). Sendo 
assim, tal abordagem autoritária, herdeira do conservado-
rismo estatista de Vasconcelos, teria nesse Estado forte 
e regulador uma de suas características fundamentais.

Dessa forma, acreditou-se e trabalhou-se “[...] no sen-
tido de implantar um poder político forte e centralizado ca-
pitaneado por ‘políticos puros ou científicos’. Esse governo 
teria a missão pedagógica de promover a educação cívica 
e o reordenamento social” (COSTA, 2008, p. 45-46). Nas 
palavras de Rodrigues
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Os ideólogos do autoritarismo promoveram um culto 
do Estado como única Instituição capaz de construir a 
nacionalidade. O regime autoritário deveria reprimir ini-
migos internos e externos, a fim de garantir a segurança 
nacional. Esses intelectuais defendiam a implantação de 
regimes de força. Sob esse aspecto, Francisco Campos 
foi quem mais se destacou como teórico ou como for-
mulador de legislação repressiva (2018, p. 317).

U
m dos mais produtivos autores do período foi 
o fluminense Francisco José de Oliveira Vianna 
(1883-1951). A leitura que o estudioso faz da 
história do Brasil é crítica, sobretudo acerca do 
processo de ocupação do solo e de expansão 
territorial. Segundo o pensador Oliveira Vianna, 

“O tipo humano que teria se formado, então, no meio 
rural como um amante da solidão, e do deserto, rústico e 
antiurbano, fragueiro e dendrófilo, que evita a cidade e tem 
o gosto do campo e das florestas” (COSTA, 2008, p. 50). 
Haveria, portanto, a formação de uma sociabilidade antiur-
bana, personalista e particularista no Brasil, a qual dificultaria 
a formação de uma vida política ideal. Vianna denunciava as 
elites e seu idealismo utópico, que buscava adaptar ideias 
e modelos de outros povos no Brasil. Em contrapartida, 
defendia o idealismo orgânico, aquele oriundo da análise 
da efetiva realidade social e histórica brasileira.

Lynch (2017a) defende que, embasados na identifica-
ção da distância entre o país real (estado social) e o país 
legal (instituições), autores como Oliveira Vianna propõem 
um pedagogismo, no sentido de educar as elites nacio-
nais, de modo que houvesse uma renovação intelectual 
e política que permitisse a identificação das mazelas que 
o país apresentava. Suas raízes estariam no processo de 
formação social e de ocupação territorial da nação, embora 
se fizessem sentir no período republicano – particularismo, 
privatismo e personalismo. Caberia, portanto, ao Estado 
nacional, forte e centralizado, a força capaz de promover 
as mudanças necessárias para a adequação das leis e das 
estruturas sociais e políticas ao povo do país. 

“Pela história do brasileiro, mudar este estado de coisas 
pela via liberal seria insensato e impossível, justamente 
pela utopia deste idealismo despregado de nossa rea-
lidade. Assim sendo, alguma coação seria necessária, 
assumindo a ideia de “autoridade” um valor superior 
à de “liberdade”: a liberdade representada pelo libera-
lismo seria desagregadora da sociedade e do território 
brasileiro, fortalecendo os poderes mandões locais 
enquanto o princípio da autoridade manteria unidos país 
e sociedade, povo e nação. O Estado Autoritário seria 
agente de uma política nacional que eliminaria qualquer 
tipo de dispersão ou fragmentação que pudesse dissol-
ver o país” (COSTA, 2008, p. 54).

Retomando a discussão promovida por Góes Monteiro, 
haveria um caráter pouco nacional no castilhismo e era ne-
cessária uma concepção do Exército como uma instituição 
brasileira, sem particularismos regionais. Dessa maneira, 
percebe-se como esse pensamento autoritário penetrou 
nos imaginários social, civil e militar. Em relatório secreto 
encaminhado ao presidente Getúlio Vargas sobre as ativi-
dades do Ministério da Guerra durante o ano de 1941, o 
general Eurico Gaspar Dutra afirma que:

“[...] a finalidade de toda educação moderna é a forma-
ção de unidade espiritual da nação, do melhor dirigente 
nacional e a seleção de chefes. Seria toda uma obra de 
autoridade e de respeito, fundada em critério severo 
e conduzido com justiça, carinho e energia. Para o 
ministro, haveria, em matéria de educação, dois temas 
presentes que se contrariavam: o sistema autoritário e o 
sistema liberal. Com relação ao segundo, observava que 
já havia sido feita uma experiência no domínio público 
e que o resultado fora o mais desastroso possível. [...] 
Segundo Dutra, o modelo ideal era fundado nos prin-
cípios psicológicos e autoritários, calcado nas regras 
da disciplina social, cujo fim era formar valores reais e 
positivos que em todos os domínios fossem úteis e so-
cialmente aproveitáveis” (RODRIGUES, 2018, p. 327).

Sobressai no documento de Dutra o caráter naciona-
lista, autoritário e cívico da educação, além da crítica ao 
liberalismo, regime caracterizado como o “mais desastroso 
possível” (DUTRA apud RODRIGUES, 2018, p. 327). A via 
autoritária se apresentava, desse modo, como um caminho 
legítimo de promoção dos objetivos nacionais, quaisquer 
que fossem eles definidos. Em consonância com o pensa-
mento de Góes Monteiro, pode-se dizer que ele:
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“[...] é intelectual do “partido fardado” e está inserido 
no conjunto de pensadores políticos brasileiros de 
vertente autoritária. O mais curioso é a configuração 
de seu pensamento, afastando-se dos demais grupos 
militares, demonstra que se comporta como um pensa-
dor político autônomo em relação aos militares e bem 
próximo do tipo de reflexão apresentada pelos civis” 
(SUANO, 2002, p. 112).

Havia, nos anos 1920 e 1930, um esforço de passar 
o Brasil a limpo e compreender suas características fun-
damentais, a fim de que fosse possível empreender um 
projeto de civilizá-lo e modernizá-lo. Ante o contexto de 
crise causado pela dissolução do povo, pela fragmentação 
da sociedade e pelo fracasso político do liberalismo, cabia 
a missão de “[...] criar a nação e abrasileirar a república” 
(SUANO, 2002, p. 120). Assim o pensamento de Góes 
Monteiro tinha como ponto de partida alguns pressupostos, 
quais sejam: a política como “ciência da realidade”, isto é, 
a crença na capacidade de identificação e de formulação 
de soluções para os problemas estruturais constatados;2 
a natureza individualista humana; o elo entre os povos se 
dá por relações de poder; a guerra como condição natural 
da vida; o determinismo histórico para as nações, em que 
todas passarão por um ciclo de nascimento, crescimento 
e morte (SUANO, 2002).

C
om fulcro no reconhecimento dessa natureza 
da guerra, constatou-se que o domínio inicial 
foi “[...] perdido pelos nativos por culpa do 
atraso e da inferioridade deles e da incapaci-
dade consequente para defenderem a terra de 
seu habitat, que passou a outras mãos mais 

fortes e ágeis que o alargaram e formaram um povo novo 
e mesclado” (MONTEIRO, 1934, p. 112-123). Há uma 
concepção próxima ao darwinismo social, de influência 
positivista, que reconhece o conflito e a competição como 
naturais. A reposta apresentada por Góes Monteiro busca 
externalizar esse conflito, eliminando-o das dinâmicas 
internas ao Estado-nação. Aliás, o próprio general Golbery 
do Couto e Silva, intelectual militar e grande articulador do 
governo Geisel e da abertura política no Brasil, enfatizará, 
em “Um Dilema Eterno do Homem” (2003), essa acepção 
hobbesiana do sistema internacional e do funcionamento 
das relações sociais. Somado a essa leitura mais ampla do 
funcionamento das sociedades, Góes Monteiro produziu 
também um conjunto de análises sobre a realidade brasilei-
ra, elaborando diversas críticas. Ao justificar a participação 
no Golpe/Revolução de 1930, afirma:
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A convicção de que a atitude que tomava era o bem da 
Pátria, ameaçada de dissociação por uma política que 
só fazia malefícios ao povo, reconhecendo que pelos 
meios pacíficos era impossível mudar a mentalidade 
dos dirigentes, dos homens que se assenhorearam do 
poder, e que deles usavam e abusavam para satisfazer 
os baixos apetites pessoais, interesses facciosos, não 
produzindo nenhum bem para a coletividade (GÓES 
MONTEIRO, 1934, p. 44).

De modo semelhante, Golbery pontua que:

“Na onda da intoxicação liberal que se seguia à vitória 
aliada, desmoronaria, mais tarde, o arcabouço ultracen-
tralizador do Estado Novo getulista, e a Constituição de 
1946 viria a consagrar os velhos ideais descentraliza-
dores e autonomistas, com drástico cerceamento do 
poder executivo em face do legislativo e redução do 
poder central da União, o que acabaria, muitos outros 
fatores contribuindo largamente, ao mesmo tempo, 
na quase anomia de 1963 e 1964. [...] [Citando Geisel, 
continua Golbery] e planejamento, em sua elaboração 
e em sua execução, que exige, de qualquer forma, 
dose larga de coordenação e de controle, tanto maior 
quanto menos desenvolvido e, pois, mais vulnerável a 
pressões externas, for o país de que se trate” (COUTO 
E SILVA, 1981, p. 12-13). 

Ao acrescentar, posteriormente, “[...] a prática defei-
tuosa de um regime inadequado que impedia a formação 
de uma ideologia nacional” (GÓES MONTEIRO, 1934, p. 
197), Monteiro deixou claras suas vinculações teóricas, 
aproximando-se das análises elaboradas por Alberto Torres, 
Oliveira Vianna e outros autores do pensamento autoritário 
e do positivismo. Nessa perspectiva, defende que:

“O meio mais racional de estabelecer, em bases sóli-
das, a segurança nacional com fim de disciplinar o povo 
e obter o máximo rendimento em todos os ramos de 
atividade pública, é justamente adotar os princípios de 
organização militar, contanto que seja isenta do espírito 
militarista” (GÓES MONTEIRO, 1934, p. 201).

Caberia ao Exército promover a política do Exército, e 
não no Exército. Sendo assim, a reestruturação da tropa e 
de sua formação obedeceriam a necessidades não orga-
nizacionais, mas nacionais. Retoma-se o papel pedagógico 
do Estado e das Forças Armadas, em especial, para educar 
as elites e a população segundo os valores de ordem, dis-
ciplina, hierarquia, compromisso abnegado com a nação, 
espírito de grupo/coletivo e nacionalismo.

OS MILITARES E O CONSERVADORISMO CULTURALISTA: NAÇÃO, 
HISTÓRIA E EXÉRCITO EM FREYRE 

Poucos trabalhos causaram tanto impacto no Pensa-
mento Político e Social Brasileiro, desde seu lançamento, 
quanto os de Gilberto Freyre. Apesar disso, na pesquisa 
bibliográfica empreendida para este estudo, muito pouco se 
encontrou sobre a relação entre Gilberto Freyre, as Forças 
Armadas no Brasil e o pensamento político dos militares. 

O pensamento e a obra de Gilberto Freyre podem ser 
entendidos com base na linhagem do conservadorismo 
culturalista, junto com José de Alencar e outros autores 
(LYNCH, 2017b). O traço marcante dessa linhagem do 
pensamento conservador no Brasil é:

“[...] a tendência a defender a tese de que a essência 
da sociedade brasileira já foi formada por Deus, pela 
natureza ou pela história. Este conservadorismo pode 
ser chamado precisamente de culturalista, porque va-
loriza o passado que ele qualifica positivamente como 
patriarcal, ibérico e católico. Descrita em tons de um 
épico civilizacional, a formação colonial era vista como 
tendo moldado uma cultura original na América. Graças 
a esse processo, o Brasil desenvolveu uma sociedade 
singular, que faz dela perfeitamente distinguível de ou-
tras grandes nações e transforma sua população em um 
povo autêntico” (LYNCH; PAGANELLI, 2017, p. 881).3

Depreende-se, pois, que, sem desconsiderarem críti-
cas, inconsistências e tensões, os conservadores cultu-
ralistas tendem a interpretar a experiência colonial como 
positiva e que os processos de modernização não podem 
ou não devem apagar, esquecer ou ignorar essa herança 
cultural e histórica. 
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Em conferência feita em 1948, Gilberto Freyre elabora 
uma análise sobre a participação dos militares no Brasil. 
Ancorado na consciência da necessidade do estudo, bem 
como da prática e do conhecimento empírico, Freyre abre 
sua explanação propondo similaridades entre o ofício do 
sociólogo e do militar. O argumento central do texto freyria-
no era a valorização do Exército – principalmente pelo seu 
caráter espacial-nacional e democrático no acesso às Forças 
Armadas – como uma vanguarda valiosa a colaborar para 
o desenvolvimento nacional e as transformações sociais 
do país. Assim, no contexto do pós-Guerra do Paraguai:

“Desejavam os proprietários de negros que oficiais do 
Exército fizessem as vezes dos já impotentes capitães 
do mato de seu serviço particular. Desejavam o Exército 
reduzido a isto: um capitão do mato. Recusando-se a tal 
serviço, o Exército recusou ser um “subexército”, para 
melhor continuar a ser normal e dignamente exército: 
Exército da Nação. E fazendo-o, se não agiu dentro da 
estrita normalidade de seu papel de coordenador de 
contrários nacionais e de fiel cumpridor das ordens do 
governo estabelecido, não agiu contra o conjunto de for-
ças que constituíam a nação: apenas deixou de agir em 
favor de uma só – a grande Propriedade – dominadora 
ainda do Governo, ou de parte do Governo, e insistente 
na conservação de privilégios moral e socialmente já 
repelidos pela vontade do Brasil mais esclarecido e não 
apenas mais numeroso” (FREYRE, 2019, p. 22).

O Exército é alçado a uma posição de vanguarda na-
cional esclarecida, que atua a favor da nação, ainda que 
de modo estritamente ilegal. Parece haver dois códigos: 
o legal, presente na letra da lei, e o superior, fruto dos an-
seios do conjunto das forças nacionais as quais o Exército 
representa e age em prol. Evidencia-se também a noção 
de que o Exército é o “coordenador dos contrários”, isto 
é, aquela instituição que seria capaz de equilibrar os anta-
gonismos dos grupos sociais, conduzindo seus interesses 
coletivamente. 

Esse parece ser o tom do artigo “Forças Armadas: uma 
força suprapartidária na vida pública brasileira”, publicado 
no dia 5 de abril de 1964, no Diário de Pernambuco, dias 
após o Golpe de 1964 e o início da ditadura civil-militar. 
Nesse esteio, Freyre (1964, p. 4) declara que:

“Diante de nova e saudável presença das Forças Ar-
madas na vida pública brasileira, em momento excep-
cionalmente crítico para as instituições brasileiramente 
democráticas no nosso país – presença suprapartidária 
e suprarregional e desinteressada de vantagens do po-
der político por parte dos militares [...] Não são poucos 
[...] que estão desejando saber de brasileiros se há de 
fato uma “constante” – já sugerida por um sociólogo 
brasileiro – segundo a qual as Forças Armadas do Brasil 
vinham desempenhando na República função outrora 
desempenhada – neste ponto a sugestão é de Joaquim 
Nabuco – no nosso país pela Coroa. Isto é, a função de 
força suprapartidária cuja intervenção na vida política 
ocorreria apenas, de modo decisivo e superior, em 
momentos de agudo desajustamento internacional ou 
interpartidário e para sobrepor aos interesses facciosos 
em conflito ou em choque extremado, o interesse ou 
a conveniência autenticamente nacional.”

N
a sequência do texto, Freyre cita três exemplos 
em que as Forças Armadas agiram como força 
suprapartidária: durante a Revolução Republi-
cana no final do século XIX; no contexto dos 
anos 1930; e, então, em 1964. Essas ações 
foram legitimadas por Freyre (2019) dada a ca-

pacidade dos militares em coordenar os diferentes, impedir 
os excessos, controlar as facções particularistas e exprimir 
os valores nacionais fundamentais. Esse cuidado com os 
excessos seria expresso tanto internamente às Forças 
Armadas quanto externamente, porquanto é possível que 
governos fracassem, pois “Sem senso de responsabilidade 
e sem culto de disciplina não há exército, nem há nação, 
nem há ciência” (FREYRE, 2019, p. 15). 

Já a mestiçagem e a presença das diferentes culturas e 
experiências sociais que moldam a sociabilidade brasileira 
são enfatizadas como elementos centrais para a inserção 
brasileira no mundo contemporâneo. Destarte a situação 
brasileira tende a generalizar-se ou a uniformizar-se, de 
modo que se aprendam:

“[...] normas de convivência e até ideais de plástica 
humana baseadas em tolerância de contrários ou 
em equilíbrio de antagonismos, já antigos entre nós. 
Teremos sido, assim, como nação ou povo, antecipados 
em vez de retardados culturais como chegaram a 
imaginar” (FREYRE, 2019, p. 17).

SENTIDO
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Esse é um elemento importante do conservadorismo 
culturalista freyriano: a miscigenação, fruto da colonização, 
como um marco positivo da história e cultura brasileiras. 
Refletindo sobre a Constituição de 1934, Freyre, em arti-
go intitulado “Democracia Social e Política na América”, 
declara que:

“[...] Em muitos aspectos, a atual Constituição brasi-
leira é uma tentativa inteligente de ser genuinamente 
brasileira; um esforço para harmonizar um governo 
central forte com um mecanismo para atender às ne-
cessidades locais ou regionais, tão diversas num país 
tão vasto quanto o Brasil; um esforço, também, para 
harmonizar autoridade com liberdade” (FREYRE apud 
MACIEL, 2020, p. 89).

Até mesmo os pontos problemáticos da ação militar no 
Brasil, como Canudos, explicam-se não pelo despreparo 
militar – ainda que as Forças Armadas também tivessem 
responsabilidade – mas pelo bovarismo e pelo bacharelismo 
das elites. Estas buscavam resolver os problemas nacionais 
com o uso militar ou da política, pela força ou pela censura 
prévia (FREYRE, 2019).

Nesse ponto da discussão de Freyre, surge um aspecto 
fundamental: há que se reconhecer que as Forças Armadas 
não são capazes de resolver todas as mazelas sociais, e, ao 
mesmo tempo, os assuntos de defesa não são exclusivos 
das Forças Armadas, mas exigem um comprometimento 
nacional. Contudo pode-se argumentar que esse raciocínio 
também valeria em sentido contrário: os militares parecem 
ter legitimidade para intervirem em outras áreas do país, já 
que interfeririam nos temas de defesa. Ninguém mais fará 
cousa alguma porque tudo se deixará ao Exército, que é 
forte, que é poderoso, que é paternal. Exército, que é hoje, 
no Brasil, força organizada no meio da muita desorganização 
que nos perturba e aflige (FREYRE, 2019, p. 27).

Destaque-se o uso do termo “paternal” para descrever 
o Exército, assim como a crítica sobre a identificação da 
desordem que “aflige e perturba” os brasileiros. Freyre 
sinaliza um papel superior de estabilização, controle e co-
ordenação da convivência dos diferentes. Em consonância 
com essa concepção, em artigo publicado em 1969, o 
pensador analisa o caráter “genuinamente brasileiro” do 
Exército. Segundo ele:

O EXÉRCITO 
É HOJE, NO 
BRASIL, FORÇA 
ORGANIZADA NO 
MEIO DA MUITA 
DESORGANIZAÇÃO 
QUE NOS 
PERTURBA E 
AFLIGE
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“Ao brasileiro, genuinamente brasileiro, repugna [...] a violên-
cia dos impactos revolucionários em suas formas clássicas, 
isto é, sanguinárias e patibulares, parece explicar o fato de vir 
sendo o Brasil, como nação, desde o Movimento que lhe deu 
a independência política, um país notável pelas chamadas 
revoluções brancas” (FREYRE, 1969, p. 20).

Parece haver, na abordagem do autor, uma disposição natu-
ral para a negociação, o aceite do contraditório e as transforma-
ções negociadas. Freyre ainda busca definir as características 
psicossociais da brasilidade:

“Não hesito em sugerir que a tendência para soluções de 
equilíbrio dos principais problemas com que o brasileiro vem 
tendo que substituir valores puros por valores combinados; 
para modificar situações sem pretender extinguir radical 
ou violentamente na situação nova, todos os elementos 
característicos das antigas que ela vem substituir” (FREYRE, 
1969, p. 13).

Haveria, portanto, um fruto de uma especificidade brasilei-
ra, dado que a experiência latino-americana seria marcada por 
caudilhos militares ou civis e por turbulências políticas de todos 
os tipos. Em contrapartida, a experiência brasileira teria sido 
de “democracia coroada”, com a monarquia e seu caráter de 
“autoridade paternalista” (FREYRE, 1969, p. 23).

Por fim, Freyre produz e reproduz um conjunto de pers-
pectivas também veiculadas pela tradição militar brasileira. A 
primeira delas é a ideia de que o Exército e a pátria brasileiros 
possuem um ponto de nascimento em comum: a Batalha de 
Guararapes, no século XVI. “E de se destacar o simbolismo da 
‘pernambucanidade’ do autor. Afinal, foi em Guararapes que se 
plasmou a gênese do Exército Brasileiro e da própria ideia de 
Pátria, da terra brasílica” (FREYRE, 2019, p. 8). 

Castro (2002) demonstra como Guararapes foi constituído 
como marco importante para os militares. Antes de haver um 
Brasil independente, já existiria uma força militar pronta a en-
frentar o inimigo externo, estrangeiro, ameaçador da segurança 
nacional: a força do Exército Brasileiro. 

Aliado a isso, Guararapes seria, decerto, o nascedouro da 
concepção de brasilidade formada pela integração e pela mesti-
çagem das três raças: branca, negra e indígena. Nesse sentido, 
não há instituição que melhor represente a democracia no Brasil, 
posto que “Força antidemocrática ou antipopular o Exército 
nunca foi sistemática ou conscientemente entre nós” (FREYRE, 
2019, p. 33). A influência dos militares teve que aumentar para 
que outras instituições pudessem também se amoldar à demo-
cracia e ao bom funcionamento da instituição militar.

A CRENÇA NA 
CAPACIDADE 
DAS FORÇAS 
ARMADAS DE 

TUTELAR A 
SOCIEDADE 
PERMANECE
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“Nas duas Batalhas dos Guararapes escreveu-se a 
sangue o endereço do Brasil: o de ser um Brasil só e 
não dois ou três. O de ser um Brasil fraternalmente 
mestiço na raça e na cultura e não outra república  
sul-americana asperamente nativista ou agressivamen-
te antieuropeia ou outra Java ou mesmo uma Guiana 
em ponto grande” (FREYRE, 1994, p. 161).

Outros pontos são a concepção e a interpretação de 
que a tendência é que a participação do Exército na vida 
política brasileira ocorra de modo pacífico. Aliás, o tema do 
pacifismo reaparece em vários momentos da obra.

“O Exército, por uma espécie de intuição que entre 
alguns de seus líderes mais esclarecidos data de dias 
remotos, de sua responsabilidade antes de coorde-
nador pacífico que de ordenador violento e arbitrário 
dos contrários da vida nacional, vem principalmente 
acompanhando entre as várias tendências brasileiras, 
as que parecem mais de acordo com as tradições, 
aspirações e necessidades gerais do Brasil; e não 
tentando impor-se às demais forças nacionais como a 
Nação (FREYRE, 2019, p. 18). No Brasil, excetuando-se 
um ou outro período, povo e instituições democráticas, 
povo e instituições nacionais, desde os dias remotos da 
Independência, tendem, dentro das imperfeições hu-
manas, a completar-se e aperfeiçoar-se pacificamente” 
(FREYRE, 2019, p. 31).

Os conflitos sociais são reduzidos a uma presença 
mínima. Ademais, o Exército antevê e interpreta sempre 
as aspirações das forças nacionais, contribuindo para a 
permanência de valores e tradições que teriam aderência 
à nacionalidade e à tradição brasileira. Inclusive a figura de 
Caxias merece destaque, visto como símbolo máximo de 
compromisso civil e militar com a brasilidade e a nação. 

“Que vem a ser o caxiísmo? Em resumo: aquela cons-
ciência de dever, aquele senso de responsabilidade, 
aquela dedicação ao serviço público, aquela sensibili-
dade à causa nacional que constituem, no Brasil, um 
conjunto ético de nítida origem militar. [...] Caxiísmo 
não é conjunto de virtudes apenas militares, mas de 
virtudes cívicas, comuns a militares e a civis. [...] Pelo 
que não devemos, os civis brasileiros, deixar que as 

virtudes que constituem o caxiísmo sejam virtudes 
apenas militares. [...] Devemos fazer do caxiísmo, isto 
sim, um conjunto de atitudes plenamente cívicas que 
tanto valor tenham nos meios militares como normas 
de conduta plenamente, polivalentemente, cívicas” 
(FREYRE, 1966, p. 18-19).

A
crítica e o medo do comunismo também 
aparecem como um elemento para valorizar 
e justificar a participação dos militares na 
política, “O que não significa que a preven-
ção justa deva ser negligenciada. De modo 
nenhum. Surpresas ou traições como a de 

1935 podem repetir-se” (FREYRE, 2019, p. 36). As análises 
conservadoras culturalistas e o anticomunismo castrense 
compartilham, pelo menos, um ponto em comum: a 
crença na cordialidade brasileira, fruto da miscigenação e 
do tratamento pacífico e não divisivo da questão racial e 
escravocrata.

Por último, Freyre é enfático ao afirmar a possibilidade 
do uso das Forças Armadas como instrumento de garan-
tia da estabilidade social, política e cultural no Brasil. Tal 
constância estaria assentada no caráter da revolução “ge-
nuinamente brasileira”, isto é, sem excessos, radicalidades 
e que garantisse a preservação da nacionalidade e de seus 
padrões de sociabilidade e vivência.

“Do que o Brasil de hoje parece particularmente 
precisar é de que seu Exército, integrado no sistema 
democrático brasileiro, americano, mundial, sirva, 
cada vez mais, à nação democrática, sem que a nação 
democrática se descuide de sua organização civil para 
depender passiva e exclusivamente da força e da ação 
de seu Exército. Se nos faltar, porém, nos dias excep-
cionalmente difíceis que começamos a atravessar, 
essa organização civil que saudavelmente complete 
a militar, só nos resta esperar das Forças Armadas 
o quase milagre de colocarem suas forças e armas a 
serviço da comunidade desorganização e da obra de 
consolidação do Brasil em democracia ao redor de seus 
mais autênticos líderes civis” (FREYRE, 2019, p. 40).
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ral Eduardo Villas-Boas reproduziu argumentos tradicionais 
do conservadorismo culturalista freyriano ao pontuar que: 

“Somos um país [...] decorrente da miscigenação, em 
que as três raças se mesclaram, cada uma delas apor-
tando características ímpares. A criatividade, a alegria 
de viver, a tolerância, a adaptabilidade, a resiliência, a 
religiosidade, o sentido de família, o patriotismo, enfim, 
esses e outros atributos são como uma vasta produção 
de frutos, à espera de serem colhidos e colocados na 
grande cesta da nacionalidade brasileira.” (VILLAS 
BÔAS, 2020).

Assim, pronunciamentos e falas defendendo a possi-
bilidade de intervenção militar ao arrepio da Constituição, 
defesas do uso do “poder moderador” pelas Forças Arma-
das, clamor de lideranças políticas e de parte da população 
pela tomada do poder pelos militares para promoverem 
uma “limpeza na política” e crítica à existência e ao fun-
cionamento do Legislativo e do Judiciário em prol de um 
governo “que resolva” os problemas nacionais apontam 
que o autoritarismo reformista e estatista também não 
deixou de circular nas mentes civis e militares. 

Ainda permanece certa crença na capacidade técnica 
dos militares e alguma descrença dos civis – decadentes – 
em gestão da coisa pública, sobretudo em contextos de es-
cândalos de corrupção. Em redes sociais, não são raras as 
publicações – muitas delas falsas – de obras conduzidas por 
militares que, em seis meses, teriam feito o que governos 
civis – em especial de centro-esquerda – não fizeram em 
vinte anos. É preciso desarmar essas bombas falaciosas. 
Por isso, o estudo do pensamento político militar e civil 
acerca do intervencionismo permanece atual, pertinente e 
necessário. Ainda há muito o que se dizer e fazer sobre. 
 
Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho 32, intitulado Pensamento 
Social no Brasil, no 44º Encontro Anual da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais – ANPOCS, ocorrido 
entre 1º e 11 de dezembro de 2020.
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1. Grifo do autor.

2. Aqui há mais um elemento de permanência da filosofia positivista no pensa-
mento de Góes Monteiro: crença na ciência como meio de leitura e intervenção 
no mundo e progresso.

3. A tradução foi feita pelo autor. 

NOTAS DE RODAPÉ

Dezoito anos depois, Freyre reflete sobre desafio se-
melhante e afirma que:

“É necessário àquele poder militar a impregnação 
ética que lhe venha desse sistema; ou que ele consiga 
comunicar a esse sistema. Quando o sistema é 
enfraquecido em seu governo, em sua administração, 
em sua imprensa, em sua organização de ensino, nas 
relações de organizações religiosas com a da família e 
com a cívica, por “corrupção, decadência e traição”, 
o poder militar se ressente dessa fraqueza. A não 
ser que ele próprio consiga concorrer para purificar o 
sistema corrompido. Um problema, por conseguinte, 
psicológico-moral. Um problema de caxiísmo que se 
faça plenamente cívico em vez de se conservar estri-
tamente militar” (FREYRE, 1966, p. 21).

Desse modo, o conservadorismo culturalista freyriano 
deixa uma fresta para o intervencionismo militar, plenamen-
te justificado pela manutenção das tradições nacionais e 
pela brasilidade plástica, mestiça, hierarquizada e pouco 
aberta ao dissenso e ao conflito.

CONCLUSÃO
O estudo do tema das Forças Armadas no pensamento 

político brasileiro está em aberto, e seria ilusão e ingenui-
dade crer ser possível encerrá-lo em um único texto ou 
ensaio. Entretanto alguns pontos podem ser destacados. 
Em primeiro lugar, as Forças Armadas estão presentes de 
diversas formas e em diferentes escolas ou tradições do 
pensamento: do conservadorismo estatista e culturalista 
às perspectivas socialistas não tratadas neste texto. 

Argumentou-se que há um conjunto de justificativas 
feitas por intelectuais brasileiros que embasaram a con-
cepção de que seriam legítimas, dentro de determinados 
parâmetros, as intervenções militares. Embora não sejam 
as únicas, as explicações apresentadas neste artigo tendem 
a se caracterizar como um conservadorismo reformista e 
modernizador, seja na versão positivista, seja na autoritária. 
A perspectiva culturalista é mais cética no que se refere 
à modernização, sobretudo dado o risco de alteração da 
estrutura social e cultural nacional. Ainda assim, a crença 
na capacidade das Forças Armadas, sobretudo de tutelar 
a sociedade, permanece.

Sendo assim, acredita-se que esse conjunto de re-
flexões é útil para a compreensão do pensamento social 
brasileiro, em especial do período republicano, bem como 
para a identificação de ecos e influências no pensamento, 
nos conceitos e nas práticas políticas de militares e civis. 
Recentemente, em artigo em O Estado de S. Paulo, o gene-
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És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho...
Tempo tempo tempo tempo, vou te fazer um pedido...
Tempo tempo tempo tempo...

Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos...
Tempo tempo tempo tempo, entro num acordo contigo...
Tempo tempo tempo tempo...

Por seres tão inventivo e pareceres contínuo,
Tempo tempo tempo tempo, és um dos deuses mais lindos...
Tempo tempo tempo tempo...

Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho,
Tempo tempo tempo tempo: Ouve bem o que eu te digo
Tempo tempo tempo tempo...

Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso,
Tempo tempo tempo tempo, quando o tempo for propício...
Tempo tempo tempo tempo...

De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido,
Tempo tempo tempo tempo, e eu espalhe benefícios...
Tempo tempo tempo tempo...

O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo,
Tempo tempo tempo tempo, apenas contigo e migo...
Tempo tempo tempo tempo...

E quando eu tiver saído para fora do teu círculo,
Tempo tempo tempo tempo, não serei nem terás sido...
Tempo tempo tempo tempo...

Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos,
Tempo tempo tempo tempo, num outro nível de vínculo...
Tempo tempo tempo tempo...

Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios,
Tempo tempo tempo tempo, nas rimas do meu estilo...
Tempo tempo tempo tempo...

oração 
ao tempo
caetano 
veloso

PRETÉRITO?
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Seria o 
tempo uma 
espécie de 
deus?

Os deuses estão ou estiveram presentes – e, nesse sentido, 
são ou foram reais – nas crenças compartilhadas pelos inte-
grantes de todas as sociedades humanas atuais ou passadas. 
Apesar de nunca terem demonstrado a própria existência como 
entidades materiais ou sonoras perceptíveis (exceto, talvez, 
Rá, o deus-sol egípcio; Tupã, o deus tupi-guarani do trovão; e 
poucos outros), eles são onipresentes. Mas, não só eles. Em 
sua totalidade, os grupos humanos estáveis também acreditam 
no tempo e naquilo que julgam ser suas qualidades essenciais. 
Compartilhando com os mitos religiosos essa aceitação geral, 
seria o tempo uma ilusão criada e mantida em nossas cabeças 
somente porque nos ajuda a organizar a vida? Por ser útil, enfim. 

Neste ensaio, ou tubo de ensaios, não irei tratar apenas disso. 
Outras perguntas pululam, como diria um bom dicionário. O que 
é o tempo? Quais são as suas características fundamentais, tais 
como reveladas, por exemplo, pelo vocabulário da língua portu-
guesa? De que tempo estamos falando? Há vários? Ele ou eles 
têm uma história? Será a história do tempo percebido, medido 
e administrado pelas pessoas humanas, fundamentalmente, 
uma história econômica? Teriam os homens e as mulheres 
descoberto o tempo ainda que não dispusessem de informações 
sobre as auroras e os crepúsculos diários? Se jamais tivessem 
presenciado o desenrolar das estações durante um ano? A 
sensação de fome que vem quando não há comida e que de-
saparece após uma boa refeição? O nascimento, crescimento, 
envelhecimento e morte dos animais?

GUSTAVO MAIA 
GOMES
Economista 
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Mais: o que é o tempo, tal como percebido ou explicado 
pela Física, as religiões, a literatura? Um supercomputador 
dotado de inteligência artificial, ao qual fossem negadas 
quaisquer informações sobre o tempo, seria mesmo assim 
capaz de descobri-lo? Ou inventá-lo? As viagens ao futuro, 
que a Física da Relatividade admite serem possíveis, e ao 
passado (que podemos imaginar, pois a imaginação não 
admite freios) tornar-se-ão tão baratas quanto um passeio 
de metrô? Que consequências terá isso? Como o tempo – 
se ele existir, afinal – irá se vingar de tanta gente que vive a 
dar palpites sobre ele? Ao me fazer pela primeira vez essas 
indagações – reconheço que aquela sobre a objetividade 
ou subjetividade do tempo já foi repetida um milhão de 
vezes – eu não sabia se lhes daria respostas afirmativas, 
negativas ou indeterminadas. Na verdade, continuo sem 
saber, mesmo agora.

A LÍNGUA E O TEMPO
Para a pergunta “o que é o tempo?” não tenho respos-

ta melhor que a de Santo Agostinho, citada na epígrafe. 
Mas, me consolo: se a questão fosse “o que é o espaço”, 
eu também não a saberia responder satisfatoriamente. 
Acredito que tampouco ele. A razão mais profunda desse 
insucesso deve ser que tempo e espaço são, na nossa 
cabeça e, provavelmente, também na realidade externa à 
subjetividade humana, noções ou realidades primordiais. 
(Evito usar aqui a palavra “absolutas”, que também pode-
ria ser aplicável, mas está contaminada por significações 
distintas das que atribuo ao termo “primordiais”.) 

Eis o que quero dizer: seres pensantes criaram a ideia 
de tempo e a de espaço após correlacionarem várias per-
cepções particulares com alguma coisa real, mas ainda 
não conceitual, que lhes era desconhecida. No começo do 
processo, eles não têm uma percepção do que seja essa 
“alguma coisa”. Mas, terminarão tendo, após inventar uma 
representação mental para ela. Considere esta sequência 
de eventos: numa excursão de caça, ao tentar abater um 
veado, percebo que falhei em acertá-lo porque, quando 
a flecha chegou ao lugar onde a presa potencial estava 
no momento em que a flecha foi disparada, ela havia se 
movido uns poucos metros para a direita. Foi apenas após 
experimentar muitos incidentes como esse que aprendi 
(e criei o conceito representativo dessa realidade) o que é 
momento ou instante. 

Também aprendi, algumas caçadas depois, a diferença 
entre o instante no qual a flecha sai do arco e aquele em 
que ela chega ao local onde o animal estava. (Não está 
mais, pois se movimentou.) Depois disso, as caçadas fi-
caram mais produtivas. Ao perseguir um veado correndo, 

eu apontava não para sua posição inicial, mas para onde 
(estimativamente) ele estaria no momento em que a flecha 
cruzasse o seu caminho. Conhecer alguma coisa sobre o 
tempo ajudou-me a conseguir o alimento de que minha 
sobrevivência dependia. Ou seja, comecei a aprender, na-
queles dias longínquos, as valiosas noções de momento, 
de movimento, de intervalo ou duração entre um momento 
e outro. Talvez, também, a de velocidade. Cada uma des-
sas coisas está ligada às outras e remete (mas, isso só 
aprenderei posteriormente) a um conceito ou realidade 
mais fundamental do que ela própria. Um conceito que 
chamarei de tempo.

S
empre que Santo Agostinho pensa em tempo, 
o que lhe vem à mente é algo de que as noções 
de momento, movimento, duração, velocidade 
são dependentes. Mas, ele não foi perguntado 
sobre “com o que se correlaciona o tempo” 

e sim “o que é o tempo”. Trata-se de uma pergunta trai-
çoeira, essa última. É impossível, ou assim me parece, 
encontrar definições absolutas para conceitos ou realida-
des a que chamo primordiais, como tempo e espaço. Nas 
nossas cabeças, eles se tornam noções claras por serem 
relacionáveis a manifestações da realidade que já compre-
endemos e por serem necessárias e, portanto, úteis. São 
úteis porque dão sentido a uma série de acontecimentos 
aparentados entre si. Portanto, na gênese do conhecimen-
to, não partimos da definição de tempo para definir instan-
te, momento, movimento, duração, velocidade e coisas 
tais. O caminho foi o oposto. Continua a ser o oposto, na 
experiência muito mais “ajudada” (pela preexistência dos 
conceitos relevantes na cultura ensinada em casa e nas 
escolas) das crianças do século XXI.

Por tudo isso, acho mais produtivo cuidar de outra in-
dagação, parecida, mas não igual à que atormentou Santo 
Agostinho: quais são as características fundamentais do 
tempo? Uma maneira de responder consiste em examinar 
as palavras que possuem conotações com o conceito ou 
ideia de tempo. Afinal, passados tantos séculos, posso 
supor que as pessoas comuns, aquelas que constroem 
a língua, já devem ter captado as mais importantes quali-
dades dessa coisa misteriosa a respeito da qual o filósofo 
religioso nascido no quarto século da Era Cristã sabe tudo 
e sabe nada.

Facilmente, consegui reunir pouco mais de uma 
centena de palavras com tal característica, ou seja, a 
de envolverem a ideia de tempo em suas definições. A 
relação não é exaustiva, mas serve aos meus propósitos. 
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Simplesmente reuni-las, entretanto, não esgota o assunto. 
Tão importante quanto identificar os vocábulos relacionados 
com o conceito e a ideia popular de tempo é distribuí-los 
por um número preferencialmente reduzido de categorias, 
de acordo com as respectivas afinidades. Podemos admi-
tir que os nomes desses grupos remetem às principais 
características do tempo, tais como percebidas pelas 
pessoas que falam português. (Não deve ser diferente em 
outros idiomas.) Embora haja casos dúbios – palavras com 
classificações incertas ou merecedoras de estar em mais 
de uma categoria –, as cem palavras reunidas puderam 
ser distribuídas em cinco grupos: Posição, Ciclo, Duração, 
Mudança e Movimento.

O nome por extenso da primeira categoria é “Posição 
de um evento ou de um estado na linha do tempo”. Eu 
ainda não informei o leitor (mas, sim, deixei subentendi-
da minha opinião a respeito) se o tempo existe objetiva 
ou apenas subjetivamente, nem se há essa tal linha do 
tempo, mas o significado intuitivo de palavras como 
agora, antes, depois, presente, passado, futuro, sábado, 
domingo e outras semelhantes é suficientemente claro 
para tornar dispensáveis maiores discussões a respeito 
delas. Portanto, considerarei posição como sendo uma 
das ideias associadas ao conceito de tempo. Ou uma das 
dimensões essenciais desse último, na percepção das 
pessoas comuns.

C
iclo remete ao nascer-renascer do sol no 
horizonte, às mudanças das marés alta-
-baixa acontecendo duas vezes por dia, 
à alternância regular e sempre repetida 
das fases da lua, a sucessão de estações 

durante um ano. O grupo inclui, entre outras palavras, 
período, oscilação, órbita, pêndulo, turno. Essa caracte-
rística do tempo pode ter sido percebida pelas pessoas 
humanas até mesmo antes daquela que chamei Posição. 
De fato, em muitas culturas do passado, a representação 
do tempo como um ciclo foi mais forte do que a ideia hoje 
dominante de movimento unidirecional, como o de uma 
flecha disparada.

A terceira categoria é Duração. Nela estão incluídas, 
entre outras, as palavras enquanto, intervalo, lapso, longe-
vidade, minuto. Consta que Albert Einstein declarou, uma 
vez: “tempo é o que os relógios marcam”. Se isso fosse 
tudo o que o suíço-alemão tinha a dizer sobre o assunto 
(claramente, não era), então ele teria reduzido o conceito 
e a realidade do tempo à duração dos eventos. Seria uma 
simplificação exagerada. Pois, embora medir o tempo seja 

essencial, cronometrar uma partida de futebol, ou seja, 
medir sua duração, não exaure as relações entre o tempo e 
o jogo em que os brasileiros costumavam ser os melhores 
do mundo. De todo modo, a história do tempo na acepção 
que lhe dou neste tubo de ensaios é, fundamentalmente, 
uma história da duração do tempo, e das medições a ela 
relativas.

“Existe tempo quando nada está mudando?”, pergunta 
a “Enciclopédia de Filosofia da Internet”. Vou deixar essa 
questão em suspenso, para enfatizar que mudança é, cla-
ramente, um conceito estreitamente associado a tempo, 
à passagem do tempo. Crescimento, evolução, desenvol-
vimento querem dizer mudança – e exigem uma duração 
para acontecer. Até mesmo “continuidade” remete a 
mudança – nem que seja porque a nega. Tem duração, 
também. Velocidade implica mudança (por exemplo: quão 
rapidamente o Brasil se urbanizou?), ou apenas movimento: 
um ciclista percorreu seu trajeto à velocidade média 25 km/
hora. Viajar tanto pode significar um deslocamento físico 
entre duas cidades – um mero movimento, portanto (a 
não ser pelo fato de que a pessoa chega cansada ao seu 
destino, não sendo mais a mesma que era quando saiu 
de casa) – quanto a mudança de estado de espírito de um 
esquizofrênico, que então passa a se comportar de maneira 
qualitativamente diferente da que lhe era comum.

A troca de posições no espaço é, também, uma mudan-
ça, mas o “Movimento” merece ser referido como uma 
dimensão do tempo muito importante na percepção das 
pessoas comuns. Existe o tempo, mesmo quando nada 
está se movendo? Isaac Newton (1643-1727) dizia que sim; 
a Física da Relatividade, que não. Em todo caso, caminhar, 
chegar, correr, partir, vir, voltar são verbos de movimento 
que só se definem no tempo, embora isso não signifique 
que eles sejam essenciais para que o tempo exista. Os 
cientistas contemporâneos acreditam, em sua maioria, 
ter havido um momento inicial do universo em que toda a 
massa estava reunida num só corpo (se é que posso falar 
assim). Não havia, portanto, movimento. Nem tempo. Mas, 
então, tudo aquilo explodiu, dando origem às galáxias, às 
estrelas, aos planetas – e ao tempo.

OS TEMPOS VÁRIOS
De que tempo estamos falando? Há vários? Ele ou 

eles têm uma história? Será a história do tempo perce-
bido, medido e administrado pelas pessoas humanas, 
fundamentalmente, uma história econômica? Fiz essas 
perguntas nos parágrafos iniciais do texto, naquele tal de 
“pululam”. Agora mostro que elas conduzem a territórios 
bem diferentes dos que já vislumbramos. Há tempos e 
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tempos, sim. Até aqui, estive falando do tempo físico tal 
como percebido pelas pessoas humanas, mais ou menos 
como se elas estivessem driblando a pergunta metafísica 
que atormentava Santo Agostinho. Que o tempo físico 
existe na natureza (e pode ser medido por relógios) – não 
sendo, portanto, apenas uma invenção humana – é um 
pressuposto filosófico. Na minha opinião, não há como 
provar essa assertiva, mas ela me parece menos contrária 
à intuição e mais capaz de fundamentar uma visão geral 
plausível do mundo que nos cerca do que sua antítese 
idealista, segundo a qual a realidade é só o que está na 
mente humana. De todo modo, para os materialistas, a 
história não demonstra que o tempo (físico) existe por ser 
útil. Ele existe por si mesmo, independentemente das 
subjetividades humanas. Acredito nisso.

Mas, há outros tempos, além do físico: são o biológico, 
o psicológico, o histórico, o econômico, entre outros. O 
primeiro desses tem a ver com os ritmos e as mudanças 
próprios dos organismos vivos. O coração bate; as pessoas 
respiram; os animais nascem, crescem, envelhecem e 
morrem. São esses os marcadores do tempo biológico 
que, malgrado sua importância no contexto específico, 
transcorre no tempo físico e a ele se subordina. Para o mé-
dico, a notícia de que um paciente tem câncer (e há quanto 
tempo o tem) é tão importante quanto a informação sobre 
a idade da mesma pessoa. O tempo biológico pode ser 
cíclico – como ocorre com a respiração, as batidas cardía-
cas, a menstruação – ou unidirecional e irreversível. Jovens 
se tornam velhos, mas o oposto não acontece; os faraós 
todos já morreram e não há notícias de que algum deles 
tenha deixado as entranhas da pirâmide e ingressado no 
partido peronista argentino, embora ele coubesse bem ali.

O tempo psicológico, por seu turno, é principalmente 
o da duração subjetiva dos eventos. Ele parece fluir mais 
lentamente para os jovens do que para os velhos; cinco 
minutos de tempo físico transcorridos num congestiona-
mento de trânsito podem ser sentidos como se fossem 
horas pelos motoristas e seus acompanhantes de qual-
quer idade. A duração subjetivamente experimentada por 
homens e mulheres em episódios semelhantes da vida é, 
portanto, diferente de acordo com o tipo de episódios e 
também conforme as pessoas. Mas, não apenas a dura-
ção. Também a posição de um mesmo evento na linha do 
tempo psicológico pode ser diferente da posição na linha do 
tempo físico. No filme “Meia Noite em Paris”, de Woody 
Allen, o protagonista (um americano fazendo turismo na 
França) se transporta imaginariamente do século XXI para 
a década de 1920 e passa a conviver a cada noite com 
Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, 

Pablo Picasso, Salvador Dali, Luís Bunüel e outros artistas 
que ali viviam nessa época. Mais uma vez, entretanto, a 
primazia do tempo físico se afirmou também nesse enredo 
ficcional: quando chegou a hora de pagar a conta do hotel, 
o ano escrito no recibo foi 2011.

O
s tempos histórico e econômico, sob 
muitos aspectos, são um só, pois o tem-
po entrou na História, principalmente, 
pela sua importância para a economia. 
Não apenas o conceito de tempo tem 

possíveis raízes econômicas, como sugeri linhas acima, ao 
relacionar sua gênese à atividade do caçador primitivo. Tam-
bém ler o tempo, medir sua duração, localizar o momento 
presente no tempo cíclico facilitava produzir os alimentos. 
Reconhecer as estações do ano era necessário para se 
saber quando migrar, acompanhando os rebanhos de caça, 
quando navegar, aproveitando os ventos favoráveis, quando 
plantar, numa economia baseada na agricultura. Isso tudo 
tem uma longa história. O mais antigo calendário – dentre 
os conhecidos, naturalmente – está gravado numa caverna 
de Lascaux (França). É baseado nas fases da Lua e tem 
idade avaliada entre 17.000 e 19.000 anos. De acordo com 
Leo Rogers (“A brief history of time measurement”), os 
povos pré-históricos registraram pela primeira vez as fases 
da Lua há cerca de 30.000 anos. Os calendários lunares 
são imprecisos, mas podiam ser e eram ajustados periodi-
camente. Eles prestaram grandes serviços à humanidade, 
sobretudo, na regulação da atividade agrícola.

Da mesma forma que os calendários, também os 
marcadores do tempo diário tinham função econômica. Na 
verdade, quando foram inventados no Egito em 1.500 a.C.  
(ou na Babilônia, cem anos antes), os relógios de sol indica-
vam os meses. Só depois eles passaram a dividir o dia em 
intervalos regulares, permitindo melhor administração do 
trabalho. Mas, eram instrumentos limitados, pois apenas 
funcionavam quando a luz do sol incidia neles diretamente. 
Sua posterior combinação com relógios de água (chamados 
clepsidras, marcavam a duração de tempo gasto na passa-
gem de certa quantidade de água de um tanque para outro) 
permitiu a medição do tempo também durante a noite e 
em dias nublados. Outras necessidades, não diretamente 
econômicas, eram favorecidas pela medição do tempo. 
Conforme a “World History Encyclopedia”, os gregos 
usavam clepsidras nos tribunais atenienses para limitar a 
duração dos discursos. A clepsidra com que os cubanos 
tentavam dar um tempo máximo aos discursos de Fidel 
Castro continha mais água do que o Rio Amazonas.
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Outros dispositivos marcadores de tempo viriam a ser 
inventados. Houve relógios baseados nas posições dos 
astros desenvolvidos na China desde o terceiro século da 
nossa era. Velas de iluminação com marcas horizontais 
uniformemente espaçadas eram acesas e funcionavam 
como relógios. Foram usadas para contar a hora na China 
a partir do século VI d.C. Segundo Leo Rogers, os relógios 
mecânicos substituíram os antigos relógios de água, e o 
primeiro relógio de corda parece ter sido inventado em 
1275. No início e meados do século XIV, marcadores de 
tempo começaram a aparecer nas torres de várias cidades. 
Em tempos medievais posteriores, relógios de grande 
sofisticação foram construídos em locais públicos de 
cidades europeias. A evolução, naturalmente, se prolonga 
até nossos dias, com os relógios de quartzo e os atômicos. 

A
interdependência entre a medição do tempo 
e a atividade econômica ficou demonstra-
da em vários momentos históricos, não 
apenas no mundo ocidental. Por exemplo: 
na época das grandes navegações tran-

soceânicas com objetivos comerciais, a partir do século 
XV de nossa era, saber a posição dos navios constituía 
necessidade imperiosa. A tarefa podia ser desmembrada 
em determinar a latitude (distância em relação ao equador) 
e a longitude (quão perto ou longe eles se achavam, por 
exemplo, de um determinado meridiano). Encontrar a 
latitude foi relativamente fácil, pois ela pode ser calculada, 
com o auxílio de instrumentos, observando as altitudes 
máximas do Sol ou de outras estrelas. Muito mais difícil 
foi resolver o problema da longitude. Em tese, conhecida 
a latitude, se houvesse uma estimativa da velocidade 
média alcançada (é dito que os marinheiros experientes 
seriam capazes de fazer isso) pelo navio naquela viagem, 
a distância percorrida desde Lisboa (por exemplo) até o 
ponto em que ele se achava agora poderia ser calculada 
com o auxílio de um bom relógio e alguma trigonometria. 
Na prática, foi isso mesmo que aconteceu. O problema de 
determinar a longitude – cuja solução se tornara imprescin-
dível por razões econômicas – foi, portanto, transformado 
no problema de medir um intervalo de tempo. E resolvido 
assim, a princípio, com pouquíssima precisão, depois, mais 
satisfatoriamente. 

No século XIX, sobretudo, a coordenação dos horários 
dos trens na Inglaterra e nos Estados Unidos se tornou 
uma necessidade econômica de primeira grandeza, dada a 
importância das ferrovias naqueles dois países. O problema 
surgiu porque, mesmo na territorialmente diminuta Ingla-

terra (assim como no Reino Unido) as cidades tinham seu 
próprio tempo, com variações entre eles que podiam passar 
dos trinta minutos. Como havia empresas ferroviárias com 
sede em diferentes locais, cada uma delas obedecia no seu 
horário de viagens o tempo da cidade sede. É fácil imagi-
nar a confusão que isso causava, à medida que a malha 
ferroviária ia se adensando e a quantidade de empresas de 
trens crescia. Dois trens cruzavam em, por exemplo, Man-
chester no mesmo momento, mas, num deles, os relógios 
marcavam doze horas; no outro, doze e trinta. O risco de 
colisões era enorme; a perda de eficiência econômica do 
sistema de transportes, facilmente imaginável.

Somente em 1840 esse problema começou a ser 
resolvido, com a uniformização dos horários de todas as 
cidades inglesas pela Great Western Railway. Mais tarde, 
as outras empresas e cidades concordaram em usar o 
tempo médio de Greenwich. Nos Estados Unidos, com 
as enormes distâncias cobertas pelos trens, o mesmo 
problema aconteceu e também foi, afinal, resolvido. Nesse 
caso, com a implantação dos quatro fusos horários. Há um 
tempo econômico, sim, e ele precisa ser administrado.

A CAVERNA AUTOSSUFICIENTE
Perguntei, lá em cima: teriam os homens e as mulhe-

res descoberto o tempo ainda que não dispusessem de 
informações sobre as auroras e os crepúsculos diários? Se 
jamais tivessem presenciado o desenrolar das estações do 
ano? A sensação de fome que vem quando não há comida 
e que desaparece após uma boa refeição? O nascimento, 
crescimento, envelhecimento e morte dos animais? Acho 
que não descobririam. Em todo caso, faz pouco sentido ima-
ginar seres humanos que não sentem fome, nem nascem, 
nem crescem, nem morrem. Mas, talvez pudéssemos 
imaginar, sem agredir o bom senso, uma situação limite na 
qual as pessoas fossem privadas de presenciar ou sentir 
grande parte desses estímulos. Indagaríamos, em seguida, 
que noção de tempo elas poderiam vir a desenvolver.

É um experimento hipotético, que eu situo na pré-
-História. Um grupo de pessoas nasceu e vive – sempre 
viveu – em uma caverna onde não há luz natural. Ela é 
suficientemente profunda para que as variações de tem-
peratura ao longo de um ano ocorridas no mundo acima 
de suas cabeças lhes sejam imperceptíveis. E, também, 
para que nenhuma outra pessoa ou animal vindos de fora 
os visitem jamais. Esses homens e mulheres se alimentam 
exclusivamente do molusco existente em um pequeno lago 
situado dentro da própria caverna. Eles jamais pensam em 
sair de onde se encontram e se aventurar lá fora, porque 
as suas crenças religiosas lhes ensinam que a simples 
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tentativa de o fazer os exterminaria. Herdaram dos ances-
trais dois pontos de fogo alimentados por gases naturais 
(disso eles não sabem, entretanto) que lhes são úteis para 
iluminar precariamente o pequeno mundo em que vivem. 
Esses fogos, como seria de esperar, foram promovidos a 
deuses desde tempos imemoriais.

D
adas as hipóteses feitas, muitos sinais do 
tempo físico que os habitantes de lugares 
menos cavernosos recebem a cada dia fo-
ram eliminados da experiência dos homens 
e mulheres das trevas. Eles desconhecem 

o nascer e o pôr do sol, o movimento noturno das estrelas, 
as chuvas de verão periodicamente sendo sucedidas pelas 
neves do inverno. Não caçam veados que se movem a 
grande velocidade; seus deslocamentos dentro da caverna 
são tão curtos e lentos a ponto de se tornarem imper-
ceptíveis. Movimento, para eles, pode ser uma coisa que 
jamais virão a descobrir e nominar. Da mesma forma que 
não há diferenciação entre dias e noites, também não se 
pode distinguir o dia de hoje do dia de amanhã, nem de 
qualquer outro. Se hoje é quinta-feira ou sábado, ninguém 
sabe ou saberá. Essas datações inexistem na caverna. 
Não fazem falta.

Outras pegadas do tempo, entretanto, eles experi-
mentam e, finalmente, virão a denominar e a conceituar: 
o intervalo entre o antes, quando se está com fome, e o 
depois, quando se comeu o molusco; a alternância entre o 
inspirar e o expirar; entre o apetite sexual e sua satisfação; 
entre a ingestão da comida e a defecação respectiva. Há, 
também, o ciclo menstrual das mulheres. Na concepção 
de tempo que os habitantes das cavernas terminarão por 
desenvolver (é a minha expectativa que o farão, mas não 
posso atribuir certeza a tal hipótese), a característica de 
duração – duração curta, por enquanto – terá essas coisas 
como referências. A ideia da duração longa eles, prova-
velmente, também aprenderão a ter. Essa será sugerida, 
acima de tudo, pela demora entre o início da gravidez e o 
parto; entre o nascimento (passando pelo crescimento, 
maturidade, envelhecimento) e a morte das pessoas. 

As manifestações de mudanças experimentadas pelo 
povo da caverna são, dessa forma, relacionadas à vida: às 
necessidades imediatas da vida, como respirar; às contin-
gências da vida, como ter um filho; ao inevitável fim das 
vidas individuais. O tempo que esse povo iria finalmente 
conhecer e incorporar à linguagem, à religião, ciência e 
literatura seria o biológico. Seu idioma falaria em tempo 
de nascer e tempo de morrer. Sua religião teria deuses 

ditatoriais, vingativos, insensíveis a pedidos de clemência, 
que sempre encontrariam motivos para matar mulheres, 
homens e crianças. Mesmo que isso não lhes alterasse 
minimamente o comportamento tirânico, esses deuses 
teriam de ser continuamente aplacados com orações, 
ofertas e sacrifícios, para que aumentassem a duração dos 
eventos bons e impedissem a chegada dos eventos maus.

Como vimos, seria nas suas manifestações biológicas 
que a mudança se imporia como uma característica essen-
cial do tempo – possivelmente, a mais importante – dos 
habitantes da caverna. Mas isso vale não apenas para 
eles. Para nós, também, viver é passar por um roteiro de 
nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Nisso 
(e em tantos outros aspectos), os animais são diferentes 
das pedras: as pedras com que se construíram as pirâmides 
do Egito ainda se encontram lá, ou nas redondezas, em 
muitos casos, arrumadas como estavam há três mil anos; 
os corpos dos faraós, mesmo os mais bem embalsamados, 
já sofreram transformações irreversíveis e ainda estão em 
permanente mudança. Sua completa deterioração pode 
demorar, mas vai vir. Para nós humanos, assim como para 
todos os animais, embora esses possam ter percepções 
menos claras a respeito, a mudança biológica é a mais 
avassaladora dimensão do tempo. É por isso que negá-la, 
ou negar sua irrevocabilidade, tem sido uma das principais 
promessas das mitologias religiosas. O autor deste tubo de 
ensaios considera tais empreitadas pura perda de tempo.

Mas, chega de homens e mulheres habitantes de 
cavernas imaginárias, adoradores de fogos perpétuos 
que consomem parte de seu oxigênio. Eles descobririam 
o tempo (acredito, mas não tenho como provar), a partir 
de experiências sensoriais bem menos variadas do que 
as dos habitantes das planícies e montanhas. Com muito 
mais razão, portanto, nós também o descobrimos e o incor-
poramos a todas as manifestações de nossos intelectos. 
À ciência física, por exemplo. À literatura. Às mitologias 
religiosas. Isso iremos ver nas três seções seguintes.

A FÍSICA E O TEMPO
O que é o tempo, tal como percebido pela Física? 

Começo a tratar desse assunto com uma observação. De 
todas as afirmativas conflitantes que tenham sido feitas 
sobre um aspecto do tempo que lhe diga respeito, a que 
vier respaldada pela Ciência será a mais provavelmente 
verdadeira. Imagino que essa frase pode gerar a revolta 
de alguns leitores. Trato de explicá-la, portanto, por dois 
ângulos diferentes. O primeiro esclarece o significado do 
fragmento de frase “um aspecto do tempo que lhe diga 
respeito”; o segundo tem a ver com as razões pelas quais 
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acredito que, quando avaliadas pelo critério de verdade 
ou falsidade, as afirmativas sobre um mesmo tópico que 
recebam o respaldo da comunidade científica têm mais 
solidez do que aquelas formuladas pelas pessoas comuns, 
os filósofos, os representantes das religiões, os artistas 
ou os literatos.

A ressalva de que as afirmativas devem tratar de um 
aspecto do tempo que diga respeito à Ciência abre espaço 
para um esclarecimento importante. A melhor opinião sobre 
a beleza do tempo será provavelmente a dos poetas, não 
a de Einstein. O efeito de uma tempestuosa viagem sobre 
o equilíbrio emocional dos passageiros-turistas em um 
transatlântico será, com toda certeza, mais bem previsto 
e avaliado por um velho marinheiro do que o seria pelos 
cientistas construtores da bomba atômica.

Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo 
anterior, entretanto, a melhor opinião sobre o tempo é a do 
cientista e não a do poeta, filósofo ou artista, pela simples 
razão de que, antes de fazer uma afirmativa peremptória (ao 
contrário de apenas formular uma hipótese) sobre alguma 
coisa, o cientista e seus colegas submeteram-na a uma 
bateria de testes cujos resultados não a desmentiram e, 
portanto, até que apareça uma hipótese com desempenho 
ainda melhor nesses mesmos experimentos ou em outros, 
a corroboraram. Dificilmente o poeta disporia de argumento 
mais forte para defender sua própria posição. Portanto, 
para sintetizar e prosseguir: a melhor opinião tende a ser, 
sempre, a do cientista falando com o respaldo de seus 
pares. Mas, felizmente, a Ciência não fala sobre tudo e 
não tem nada a dizer sobre muita coisa.

Os três parágrafos anteriores foram uma espécie de 
introdução. O assunto mesmo começa aqui. A “Internet 
Encyclopedia of Philosophy” relaciona 13 proposições que 
estão presentes na visão das pessoas comuns (a chamada 
“imagem manifesta”, em oposição à “imagem científica”) 
a respeito do tempo. Dessas, as de números 10 a 13 são 
rejeitadas pela imagem científica, as 8 e 9 permanecem em 
discussão dentro da Ciência; e as de 1 a 7 estão em ambas 
as imagens, podendo-se dizer, portanto, que essa parte da 
imagem manifesta resistiu ao impacto da revolução que a 
imagem científica do tempo experimentou no século XX, 
particularmente, após a publicação da Relatividade Especial, 
de Einstein, em 1905.

São as seguintes as afirmativas em que a visão popular 
do tempo e a visão científica estão de acordo: (1) O mundo 
não foi criado há cinco minutos; (2) O tempo existe em 
todos os lugares; (3) Você pode parar no espaço, mas não 
no tempo; (4) Todo evento tem uma duração e (5) Nenhum 
evento deixa de ocorrer em um certo momento (ou em 

outro); (6) Um evento presente próximo não pode causar 
imediatamente um evento presente distante; (7) O passado 
é fixo, mas o futuro não.

As partes da visão popular, ou imagem manifesta, sobre 
as quais a Ciência não tem, ainda, uma posição inequívoca, 
sendo, portanto, territórios não claramente delimitados, 
são: (8) O tempo é contínuo e não uma sequência de mo-
mentos discretos; (9) O tempo tem uma flecha, ou seja, 
um sentido único.

Aquelas visões da imagem manifesta que, segundo a 
“Internet Encyclopedia of Philosophy”, são rejeitadas pela 
Ciência física contemporânea são: (10) Dados dois eventos 
quaisquer, é possível ordená-los objetivamente, ou seja, é 
possível dizer que um acontece antes do outro, ou então 
que eles são simultâneos; (11) O tempo passa, flui como 
um rio e as pessoas humanas experimentam diretamente 
esse fluxo; (12) Há um presente que é objetivo, que todo 
ser vivente compartilha, e que separa o passado de cada um 
de seu futuro; (13) O tempo é independente da presença 
ou ausência de objetos físicos.

V
oltando um pouco: tenho dúvidas sobre a 
classificação da proposição (9) como cien-
tificamente indeterminada. Considere esta 
citação: “A segunda lei da termodinâmica 
distingue os dois tempos porque no futuro 

a entropia nunca é menor do que no passado. É a termodi-
nâmica que determina a flecha do tempo do passado para o 
futuro”. (Leonardo Siouf dos Santos, “Um breve panorama 
do tempo na Física”). Ainda mais importante, porque carre-
gada de maior autoridade entre os cientistas: “O aumento 
da desordem ou entropia é o que distingue o passado do 
futuro, dando uma direção ao tempo” (Stephen Hawking, 
“Uma breve história do tempo”). A entropia tem a ver com 
a distribuição da energia em um sistema fechado (como o 
universo). Por exemplo: quando dois corpos desigualmente 
aquecidos são colocados num mesmo ambiente, o calor 
sempre flui do mais quente para o mais frio, reduzindo 
as diferenças de temperatura entre eles e, portanto, por 
definição, aumentando a entropia nesse sistema. Isso dá 
uma direção única ao fluir do tempo. O tempo é, pois, 
uma flecha, até onde posso perceber o que a comunidade 
científica, em sua maior parte, pensa. 

Até 1905, quando foi publicado o artigo sobre a Relativi-
dade Especial, a visão que os físicos tinham do tempo era 
a mesma de Isaac Newton, e essa, assim me parece, não 
conflitava com nenhum dos treze pontos da imagem mani-
festa listados acima. Desde aquele ano, entretanto, houve 
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uma revolução. Especialmente contraintuitivas são as ideias 
lançadas por Einstein, da dilatação do tempo, e, associada 
a essa, da impossibilidade de ordenar cronologicamente 
ou definir a simultaneidade de dois eventos se eles forem 
observados em sistemas de referência diferentes.

Três citações podem ajudar-nos a entender esses 
pontos. A primeira: “de acordo com a teoria da relatividade 
restrita, o tempo flui mais lentamente com o aumento da 
velocidade. Esse fenômeno é denominado dilatação do 
tempo. Por exemplo, um corpo com 87% da velocidade 
da luz, algo em torno de 260.819.438 m/s, dobra seu fluxo 
temporal (Leonardo Siouf dos Santos, idem). Ou seja, o 
tempo passa duas vezes mais lentamente na nave espacial 
do que na Terra.

As implicações do atual conceito científico de tempo, 
que inclui a possibilidade de sua dilatação, são notavel-
mente contrárias ao senso comum. Por exemplo: suponha 
que alguém equipado com um relógio em perfeito fun-
cionamento embarca numa nave espacial em Alcântara, 
Maranhão, a zero hora do dia 1º de janeiro de 2023, e viaja 
pelo espaço durante um ano (segundo a sua própria medi-
ção do tempo) à velocidade de 260,8 mil quilômetros por 
segundo. Ao desembarcar de volta à Terra, à meia noite de 
31 de dezembro de 2023 (no seu calendário), ele constatará 
que aqui transcorreram dois anos, não um. A data de seu 
desembarque na Terra, pelo calendário dos que aqui perma-
neceram, é 31 de dezembro de 2024. Ao chegar, o viajante 
reassume o tempo da Terra e, portanto, conviverá dali em 
diante com seu irmão gêmeo, que passou a ser um ano 
mais velho do que ele. O viajante teria feito, dessa maneira, 
uma viagem ao futuro. Em tese, ele poderia ir a qualquer 
futuro – cem mil anos à frente, por exemplo – bastando-
-lhe, para tanto, aumentar no grau necessário a velocidade 
de seu veículo espacial. É verdade que, com o atual preço 
da gasolina, isso iria lhe custar uma fortuna – se, de fato, 
fosse possível. Mas agora já estou contrabandeando para 
o tubo de ensaios preocupações minhas que não têm nada 
a ver com o assunto.

A segunda característica contraintuitiva da noção cien-
tífica contemporânea do tempo, agora amparada na Teoria 
da Relatividade Geral, é esta: “as massas dos corpos geram 
campos gravitacionais. Quanto maior a massa, maior o 
campo gravitacional. Quanto maior o campo gravitacional, 
maior a dilatação do tempo. Então, quanto maior a massa, 
maior a dilatação do tempo” (Leonardo Siouf dos Santos, 
idem). Em outras palavras, o tempo passa mais devagar 
nas proximidades do enorme planeta Júpiter do que nos 
arredores da nossa pequenina Terra. Se escolhermos um 
corpo celestial adequado, de massa gigantesca, como 

um buraco negro, por exemplo, será verdadeiro dizer que 
trezentos anos na Terra (de acordo com a nossa contagem 
de tempo) duram tanto quanto (de acordo com a contagem 
de tempo deles lá) um segundo naquele mundo distante. 
Jamais teríamos aprendido isso apenas caçando veados.

P
or fim, “a teoria da relatividade implica que a 
simultaneidade é relativa a um sistema de eixos 
[frame of axes]. Se um sistema de eixos está se 
movendo em relação a outro, então os eventos 
que são simultâneos em relação ao primeiro 

não são simultâneos em relação ao segundo e vice-versa” 
(Encyclopedia Britannica). É a desinvenção do agora, que 
tanto serviços nos prestou e ainda presta. Depois disso, 
como irei recitar Drummond? “E agora, José? / A festa 
acabou, / a luz apagou, / o povo sumiu, / a noite esfriou, / e 
agora, José? / e agora, você?” Não admira que o gerador 
de toda essa confusão tenha dito que a diferença entre pas-
sado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão.

A LITERATURA E O TEMPO
O que é o tempo, tal como percebido pela literatura? 

Não sei, nem ficaremos sabendo nas quatro páginas 
desta seção. Mas, acompanhar uma conversa de literatos 
famosos a respeito do assunto – ainda mais com a partici-
pação de um convidado tão incomum –, mesmo que não 
nos ensine tudo, será sempre interessante. Foi o que fiz, 
protegido pelo anonimato, escondido atrás de um móvel, 
numa tarde-noite inesquecível.

Das paredes, saía a voz de Nana Caymmi: “Batidas na 
porta da frente / É o tempo”. Pois, então, naquela tarde, 
batidas outras que não as de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, 
autores da canção, realmente soaram na porta da frente. 
Era o tempo. Alguém o fez entrar e o introduziu à sala 
ampla de uma casa, talvez, carioca, talvez, localizada em 
lugar nenhum. Não fazia uma visita surpresa. Muita gente o 
esperava. Poetas, romancistas, sociólogos, compositores, 
cineastas. Brasileiros, portugueses, europeus, americanos, 
latino-americanos. Quase todos já tinham morrido, mas 
não se lembravam de tão infausto acontecimento e, para 
ver o tempo, arranjaram tempo. E assim, esses homens 
e mulheres amantes e praticantes da literatura emergiram 
dos incógnitos onde se encontravam e vieram conhecer 
quem os havia visto nascer, crescer, virar adultos, escrever 
suas obras – em alguns casos, obras-primas –, ficar velhos 
e, finalmente, morrer.

Pouco antes daquele momento, Nélida Piñon quis 
demonstrar familiaridade com o convidado de honra: – 
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“O tempo me espreita, ele mora ao lado. Como vizinho, 
concede-me dias para eu gastar a gosto. Uma magnani-
midade a qual retribuo consumindo a vida que me resta.” 
Ou que lhe restava, quando escreveu o que dizia agora. 
Hoje, já é menos. A música prosseguia: “Há folhas no meu 
coração / É o tempo / Recordo um amor que perdi / Ele ri 
/ Diz que somos iguais / Se eu notei / Pois não sabe ficar / 
E eu também não sei”.

“Eu sou um sensual e um místico”, falou Gilberto 
Freyre, como quem quisesse ao tempo se apresentar antes 
dos outros. Disse mais: “Eu sou um indivíduo muito voltado 
para o passado, muito interessado no presente e muito 
preocupado com o futuro”. – “Com igual intensidade?” 
perguntou o tempo. Gilberto prosseguiu: – “Eu diria que 
sim. Não sei qual dessas preocupações é maior em mim. 
Mas todas elas como que coexistem e até me levaram a 
conceber uma ideia de tempo (estou certo de que o senhor 
a aprovará), porventura nova: a do tempo tríbio”. Essa pa-
lavra não existe nos dicionários. Freyre viu-se obrigado a 
explicá-la: “o tempo nunca é só passado, nem só presente, 
nem só futuro, mas os três simultaneamente. Vivo nesses 
três tempos simultaneamente”.

Foi uma frase que soou familiar a T. S. Elliot. Ele, 
então, repetiu o que havia escrito em um soneto: – “O 
tempo presente e o tempo passado estão, ambos, talvez, 
presentes no tempo futuro e o tempo futuro contido no 
tempo passado. Se todo o tempo está eternamente pre-
sente, ele é irresgatável. As palavras se movem, a música 
se move somente no tempo. Porém, aquilo que está vivo 
necessariamente morrerá. As palavras, depois de ditas, 
caem no silêncio”. Não sei se alguém na sala entendeu 
aquilo (eu entendi nada), certo é que a conversa prosseguiu 
sem interrupção.

Tudo bem, tudo bem, mas havia um problema à vista. O 
clima amistoso com que Freyre e Elliot saudaram a chegada 
do tempo logo deu mostras de que não perduraria muito. 
Pois um crítico literário pouco conhecido tomou a palavra 
em seguida e disse: – “Shakespeare muitas vezes lhe 
personifica, Senhor Tempo, nos sonetos dramáticos dele, 
como o grande vilão. Um tirano sangrento, devorador e 
veloz”. – “Isso é injusto”, defendeu-se o tempo. “As coisas 
não acontecem por minha vontade. O envelhecimento e 
a morte existem por causa da biologia. Eu apenas os vejo 
acontecer e registro isso nos meus cadernos de notas. 
Sou um espectador, acreditem. Das coisas ruins e das 
coisas boas”.

Vinícius de Moraes ouviu com atenção. De onde estava, 
ergueu o copo de uísque como quem propõe um brinde, 
aprovou a defesa que o tempo fizera de si mesmo e disse, 

para todos ouvirem: – “Alguns de vocês lembram de meu 
Soneto da Fidelidade. É antigo, claro, como antigos somos 
todos nós, a começar pelo próprio tempo. Mas, lá eu já 
dizia: E assim, quando mais tarde me procure / Quem sabe 
a morte, angústia de quem vive / Quem sabe a solidão, 
fim de quem ama / Eu possa me dizer do amor (que tive) 
/ Que não seja imortal, posto que é chama / Mas que seja 
infinito enquanto dure”. Todos os brasileiros se lembravam 
daqueles versos. Mas os puristas implicavam com eles, 
pelo uso não convencional da expressão “posto que”. 

M
achado de Assis, por exemplo, de-
saprovava o emprego heterodoxo da 
expressão que, na gramática, significa 
“apesar de que”, ao contrário do que 
Vinícius pensou ter dito. Mas, naquele 

momento, o velho Machado, conhecido por sua elegância 
verbal, silenciou sobre isso. Preferiu mudar o assunto: – 
“Peço licença para discordar, Senhor Tempo, suas escusas 
não me convenceram”. O tempo pareceu chocado, mas 
o criador de Capitu prosseguiu. – “Acabo de perder minha 
amada Carolina, aos pés de cujo leito derradeiro em que 
ela descansou de uma longa vida depus meu coração do 
companheiro. Levei-lhe flores, restos arrancados da terra 
que nos viu passar unidos e naquele momento nos deixava 
mortos e separados. Como desculpá-lo, tempo, por essa 
infelicidade?”

– “Chega de falar em morte, em medo de morrer”, 
protestou o tempo, percebendo o quanto aquela conversa 
arruinava sua reputação. “Também há o tempo alegre, não 
é, Vinícius?” O poetinha respondeu cantando: – “Feliz o 
tempo que passou, passou / Tempo tão cheio de recorda-
ções / Tantas canções ele deixou, deixou / Trazendo paz a 
tantos corações”. Verdade que os versos falavam de um 
tempo passado. Ele se sentiu, portanto, impelido a prosse-
guir: “E quando um dia esse tempo voltar / Eu nem quero 
pensar / No que vai ser / Até o sol raiar…”. Muita gente 
se lembrou dos cantores Elis Regina e Jair Rodrigues, que 
bem podiam estar ali. O tempo dela, todos sabemos, não 
terminou bem. – “Por favor, mais uma dose”, pediu Viní-
cius. Não se faz samba sem acompanhamento. Ouvindo 
aquilo, o tempo se tranquilizou. Ia continuar dizendo que 
há tempos para tudo, até mesmo para se viver momentos 
descontraídos, mas não conseguiu concluir a frase. 

Foi interrompido por Carlos Pena Filho. Ele queria 
enaltecer uma dessas ocasiões. Fez isso recitando seus 
versos famosos. – “Nas mesas do Bar Savoy / o refrão 
tem sido assim: / São trinta copos de chope / são trinta 
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homens sentados / trezentos desejos presos / trinta mil 
sonhos frustrados”. Mas, quase não houve tempo para 
mais alguém recordar aqueles tempos felizes da boemia 
recifense (Que década, a de sessenta, hein, tempo? Hein, 
Aldo Paes Barreto?), pois Augusto dos Anjos, carregando 
sua imensa, permanente e insuperável tristeza, fez um 
gesto para dizer que nem só de tomar chopes vivemos 
nós. Olhando nos olhos da mulher que sempre fora sua 
grande paixão, mas que o desprezava, ele declamou: – 
“Vês! Ninguém assistiu ao formidável / Enterro de tua 
última quimera / Somente a Ingratidão, esta pantera / 
Foi tua companheira inseparável!” E prosseguiu, queria 
recitar o soneto inteiro: “Toma um fósforo. Acende teu 
cigarro! / O beijo, amiga, é a véspera do escarro / A mão 
que afaga é a mesma que apedreja”. Quando chegou a 
essa parte, a velha senhora, que havia sido bela antes de 
o tempo lhe corroer a pele, deixou-o falando sozinho. Não 
pela primeira vez na vida.

Enquanto os olhares acompanhavam os passos da 
mulher cruzando a sala, Augusto dos Anjos continuou a 
declamar, em voz, agora, mais alta: “Se alguém causa 
inda pena a tua chaga / Apedreja essa mão vil que te afaga 
/ Escarra nessa boca que te beija!” Franz Kafka notou o 
contraste entre os dois homens: o que se chamava Pena 
era alegre e descontraído; o que tinha Anjos no nome, 
melancólico e vingativo. (“Tristeza, não tem fim. Felicidade, 
sim”, cantou Vinícius, baixinho) – “Há, também, o tempo 
do logro”, interveio Luís de Camões. “Eu próprio o cantei: 
Sete anos de pastor Jacob servia / Labão, pai de Raquel, 
serrana bela / Mas não servia ao pai, servia a ela / E a ela 
só por prêmio pretendia / Os dias, na esperança de um 
só dia / Passava, contentando-se com vê-la / Porém o pai, 
usando de cautela / Em lugar de Raquel lhe dava Lia / Vendo 
o triste pastor que com enganos / Lhe fora assim negada 
a sua pastora / Como se a não tivera merecida / Começa 
a servir outros sete anos / Dizendo: – Mais servira, se não 
fora / Para tão longo amor tão curta a vida!”

Pouca gente se ligava naquilo (música de fundo é 
sempre irrelevante), mas da vitrola ainda saía a mesma 
canção. “E gira em volta de mim / Sussurra que apaga 
os caminhos / Que amores terminam no escuro / Sozi-
nhos / Respondo que ele aprisiona / Eu liberto / Que ele 
adormece as paixões / Eu desperto”. O tempo, no seu 
canto da sala, ouvia Nana Caymmi inconformado. “Essas 
pessoas nunca irão me entender”, consolou-se. Mal 
percebeu que, entre os convidados, a discussão voltava 
a esquentar. Walt Whitman dizia: “À medida que o tempo 
se aproxima, sombrio, uma nuvem / Um pavor além, de 
não sei o quê, me escurece”.

No seu canto, onde mal se fazia notar, Fernando Pessoa 
desta vez, estranhamente, falando em nome dele mesmo 
e não no de um dos seus cento e vinte e sete heterôni-
mos (a conta foi feita por José Paulo Cavalcanti Filho) se 
perguntava, com a timidez de sempre: “Não haverá um 
cansaço / Das coisas /De todas as coisas / Como das pernas 
ou de um braço?” Luís de Camões, retomando a palavra, 
fez reflexões langorosas: “O tempo acaba o ano, o mês 
e a hora / A força, a arte, a manha, a fortaleza /O tempo 
acaba a fama e a riqueza / O tempo o mesmo tempo de 
si chora / O tempo busca e acaba o onde mora / Qualquer 
ingratidão, qualquer dureza / Mas não pode acabar minha 
tristeza / Enquanto não quiserdes vós, Senhora”. Proust 
estava lá, mas não disse nada. Ainda não havia lido as três 
mil páginas de “Em busca do tempo perdido”.

Como antes, as paredes soavam: “E o tempo se rói / 
Com inveja de mim / Me vigia querendo aprender / Como 
eu morro de amor / Pra tentar reviver”. Foi quando o tempo 
resolveu falar, pela última vez:

– Vocês são muito pessimistas. Reclamam o tempo 
todo porque eu causo a morte. Já disse que não é verdade. 
Mas, se for, eu também entrego a vida, o progresso, o fim 
das guerras, uma carreira brilhante, a realização dos filhos, a 
culminação de um grande amor. Trarei a Raquel para Jacob. 
Serei infinito enquanto dure o amor de Vinícius. Talvez até 
consiga convencer a mulher sonhada por Augusto a aceitá-
-lo, enfim. Esqueçam a morte. A morte é um momento 
fugaz; mesmo o envelhecimento e a perda de vigor só por 
exceção demoram muito a passar. Comparativamente, a 
vida é uma eternidade.

E
spremido atrás da cristaleira, ouvir as queixas do 
tempo me doeu muito, mas, a verdade é que 
ninguém mais prestou atenção àquele discurso. 
Tanto que a conversa continuou igualzinha como 
estava antes de o convidado principal dizer aque-

las coisas e se retirar. – “O tempo escoa rápido”, falou 
Nélida Piñon, talvez, querendo animar o pastor Jacob. Ela 
disse mais: “Não tenho como atrasar ou adiantar o meu 
destino. Embora capitaneie certas emoções, um sobres-
salto me vence. Tem o nome de quem amei”. Dostoievski 
abanou a cabeça, concordando. Dirigindo-se a um interlo-
cutor imaginário, ele lamentou: – “Como os anos passam 
depressa! Que fizeste durante esse tempo? Chegaste 
realmente a viver, ou não?”

A reunião terminou, mas a discussão prosseguiu na cal-
çada. – “Há em mim um velho que não sou eu”, dizia Otto 
Lara Resende; – “Não é que eu tenha medo de morrer. É 
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que eu não quero estar lá na hora em que isso aconteça”, 
falava Woody Allen; – “Viver muito tempo significa sobre-
viver a muitos entes amados, odiados, indiferentes”, era a 
opinião de Goethe; – “Ao verme que primeiro roeu as frias 
carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança 
estas memórias póstumas”, resmungava Brás Cubas, 
aliás, Machado de Assis. – “Há muito tempo que não sou 
eu”, saiu falando para si mesmo o fabricante de enigmas, 
Fernando Pessoa.

Só quando já não havia mais ninguém na sala eu me 
arrisquei a sair de trás da cristaleira. Passara por uma 
experiência inolvidável, como diria um cantor de boleros. 
Nos dias seguintes, pensei sobre tudo que ouvira. Conclui 
que poetas e romancistas muito têm a dizer sobre o tem-
po. Eles falam do sentimento que o tempo lhes inspira, 
sobre as marcas físicas e psíquicas que acompanham a 
passagem dos anos. Por isso, achei as palavras do tempo 
especialmente marcantes. Elas me lembraram do que eu 
havia lido há muito tempo em Bertrand Russell: – “Acre-
dito que, quando morrer, eu apodrecerei e nada em mim 
sobreviverá. Não sou jovem e amo a vida. Mas desdenharei 
os calafrios do terror ao pensamento da aniquilação total. 
A felicidade não é menos verdadeira porque deve neces-
sariamente chegar a um fim; tampouco o pensamento e 
o amor perdem seu valor por não serem eternos”. Mas, 
Bertrand Russell não foi convidado para o encontro com o 
tempo. Nem o cantor de boleros. Fizeram falta.

AS RELIGIÕES E O TEMPO
O que é o tempo, tal como percebido pelas religiões? 

Um interminável suceder mais de medos que de esperan-
ças; mais de fantasias alucinadas que de tentativas racionais 
de entender o mundo; mais de mortes que de vida. Há 
exceções, sim. A mitologia grega não foi fundada em ódios 
ou em terror, e sim nas incríveis e variadas histórias de vida 
de seus deuses, muitos deles pervertidos. Deliciosamente 
pervertidos. Mas os hebreus, por exemplo, decidiram não 
seguir caminho parecido. Ao invés, inventaram um tirano 
único para comandá-los. (Nem sempre com grande êxito.) 
Os cristãos e os muçulmanos tomaram de empréstimo 
essa ideia infeliz. Onde devia haver um emaranhado de 
deuses, cada um com personalidade fabulosa e atribuições 
arrepiantes, essas religiões monoteístas preferiram estabe-
lecer mitologias mal-humoradas, com enredos pobres, de 
submissão a um deus supostamente todo-poderoso. Quem 
entende mais do tempo, já que é do tempo que estamos 
falando? O Tupã dos tupis-guaranis, que troveja impressio-
nantemente com grande frequência, ou o desenxabido deus 
cristão, que ninguém sabe onde mora e nunca aparece?

O tempo é tratado nas religiões de dois modos princi-
pais: nas histórias da origem do respectivo povo e na des-
crição de seus deuses. Todos os grupos humanos têm seus 
mitos da criação. Eles narram o início e, às vezes, também 
o fim da história do mundo, que tanto pode seguir o tempo 
mítico, em círculos, como o linear, unidirecional. Nesse 
último caso, o relato tipicamente se inicia numa posição 
zero na linha do tempo e tem a duração que se estende até 
os dias atuais (ou até os últimos dias de existência daquele 
povo). Os mitos de criação representam testemunhos 
importantes de como cada sociedade humana percebeu o 
tempo nas suas cinco dimensões: posição, ciclo, duração, 
mudança e movimento.

O
Gênesis narra a criação do mundo segun-
do os judeus e, mais tarde, também os 
cristãos: o trabalho todo durou seis dias. 
Na Grécia antiga, Gaia, deusa da Terra, é 
a criadora do planeta. Nascida de Caos, é 

creditada por ter organizado o Cosmos e criado a harmonia. 
Na cultura mesoamericana dos maias, os deuses criaram 
a terra, o céu e os animais. Como achassem que faltava 
alguma coisa importante, pois queriam ser adorados, en-
gendraram seres falantes. Na África Ocidental dos iorubás, 
Orunmila, deus das profecias e do destino, fez com que 
Obatalá trabalhasse durante quatro dias para construir Aiyê, 
o mundo que temos, com suas montanhas, campos e va-
les. O mito da criação dos aborígenes australianos reza que, 
no início, o mundo estava nu e frio. Havia, contudo, uma 
serpente dormindo embaixo da terra com todos os animais 
na barriga. Um dia, ela vomitou aquilo tudo e o mundo foi 
criado. Para os astecas, no atual México, no princípio, tudo 
era escuro e sem vida. Houve uma reunião dos deuses, a 
fim de determinar qual deles iria criar o mundo. Terminaram 
chegando a um acordo: dois pularam numa fogueira e se 
transformaram no Sol e na Lua. Foi um começo. Ao longo 
do tempo e nos espaços dos lugares, há muitas outras 
histórias desse tipo.

Mas, não apenas os mitos da criação; também os 
deuses inventados por cada povo incorporam e, de certa 
forma, eternizam aspectos da concepção humana do 
tempo. Os deuses estão em toda parte; os deuses do 
tempo, também. Sobretudo, os deuses do tempo no 
sentido de clima e de fenômenos meteorológicos. O 
tempo-espetáculo, como o chamarei aqui. No Egito antigo, 
havia Quespisiquis, que se relacionava com a Lua. Ele e 
Tote representavam a passagem no tempo. No hinduís-
mo, há Shiva, o destruidor, também um deus do tempo. 
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Ele cura doenças com ervas medicinais e representa 
a renovação. Na mitologia grega, existiam dois deuses 
do tempo: Cronos, que se refere ao tempo quantitativo, 
marcado pelos dias e as horas, e Kairós, o deus do tempo 
oportuno. Saturno era o deus romano identificado com o 
grego Cronos. A trindade maia pós-clássica é integrada por 
deuses do tempo que representam a morte, o “mais novo 
raio” e o “raio repentino”. Na Mitologia Nórdica, Frey é 
um deus belo e forte, senhor do tempo, da prosperidade, 
da fertilidade, da alegria e da paz.

Na África subsaariana, encontramos Umvelinqangi, 
deus do trovão; Mbaba Mwana Waresa, deusa da chuva 
(ambos da mitologia Zulu); Oya, o orixá iorubá dos ventos, 
tempestades e ciclones; Bunzi, deusa da chuva (mitologia 
do Congo). No Oriente Médio, Ba’al, deus cananeu da ferti-
lidade, clima e guerra; Hadad, o deus cananeu e cartaginês 
da tempestade, da fertilidade e da guerra. No Egito antigo, 
havia Hórus, o deus da tempestade, do sol e da guerra, 
personificado no faraó; existia ainda Set, também deus da 
tempestade e senhor do deserto. Na Assíria, havia Adad, 
deus da tempestade; na Babilônia, Marduk, deus da água, 
vegetação, julgamento e magia.

Não citei as fontes de onde tirei essas informações, mas 
a Wikipedia é responsável pela quase totalidade delas. Há, 
também, um site estranho, o Stringfixer, que tem muitas 
informações sobre os deuses do tempo. Eu poderia esten-
der a relação quase indefinidamente, mas não é o caso de 
o fazer aqui. Por meio das mitologias, as pessoas humanas 
expressam seus medos, suas aspirações, sua sede de 
conhecimento. O tempo – sobretudo o tempo-espetáculo, 
que se manifesta em raios, trovões, tempestades, enchen-
tes, nevascas, frio intenso, calor insuportável – é assunto 
para os deuses. Os mitos não inventaram o tempo, nem o 
cronológico, mais calmo e previsível, nem o meteorológico. 
O tempo existe, para os criadores e cultores dos mitos e 
divindades, como uma realidade externa que demanda não 
apenas compreensão, mas, sobretudo, apaziguamento.

ARISTÓTELES DESCOBRIRÁ O TEMPO?
Um supercomputador dotado de inteligência artificial, 

ao qual fossem negadas quaisquer informações sobre o 
tempo, seria mesmo assim capaz de descobri-lo ou de 
inventá-lo? É uma pergunta que fiz na abertura deste tubo 
de ensaios e que agora tentarei responder por meio de 
um experimento. Um experimento hipotético, claro, como 
aquele da caverna autossuficiente, pois meu computador 
pessoal nem é super, nem muito inteligente.

Suponha – passo a descrever o experimento – que o 
mais poderoso e rápido computador existente foi ensinado 

a se comunicar em português com seus interlocutores 
humanos. O observador de fora pode lhe fazer perguntas 
a qualquer momento – ele responderá em português. Se 
não souber a resposta, dirá “não sei”. Por seu turno, a 
máquina pode também inquirir seus operadores, assim 
como enviar relatórios a respeito das informações que lhe 
foram passadas. 

Essa forma de comunicação foi possibilitada pela 
inserção das estruturas básicas e das regras gramaticais 
da língua na memória eletrônica do supercomputador. Em 
seguida, todas as palavras com as respectivas definições 
lhe foram comunicadas. Todas, não. Todas, exceto as que 
possuem conotações com a ideia de tempo. Ele tem um 
tradutor embutido em seus circuitos impressos, de modo 
que pode estabelecer equivalências entre informações 
escritas em qualquer língua. A esse supercomputador de 
quem espero que descubra ou invente o tempo – se puder 
– darei o nome de Aristóteles. Ele sabe onde está, com 
uma precisão de GPS de última geração: as noções de e 
as informações sobre espaço não lhe foram suprimidas; 
só as relativas ao tempo.

H
á outro computador no experimento, tão 
poderoso quanto o primeiro, que exercerá o 
papel de alimentar Aristóteles com terabites 
e mais terabites de informações sobre tudo 
e mais alguma coisa: a relação de devedores 

do imposto de renda, dentre os quais não me incluo; todo 
o noticiário passado e presente dos jornais do mundo; a 
“Encyclopedia Britannica” inteira; a genealogia dos mór-
mons e dos não mórmons; as apostas feitas desde que 
a Mega-Sena foi instituída; e tudo o mais que você queira 
imaginar. Mas, com uma ressalva: dessas informações se-
rão extirpadas as alusões, mesmo que remotas, ao tempo, 
ao movimento, à duração dos eventos, a datas, a velocida-
des, a essas coisas que a raça humana foi descobrindo nas 
suas caçadas primevas, até o dia em que um tricentésimo 
avô de Arquimedes exclamou: – “Heureca! É o tempo!”

A esse segundo supercomputador, responsável pela 
censura, darei o nome de Armando Falcão, em referência 
ao ministro da Justiça na ditadura pós-1964, que era muito 
bom em apagar o trabalho dos outros. A tarefa do super-
computador número dois é, entretanto, bem mais difícil do 
que foi a de seu homônimo humano. Dou um exemplo, 
em milhões de outros possíveis: a primeira estrofe do hino 
nacional brasileiro (assim como as quatrocentas outras) foi, 
naturalmente, informada a Aristóteles não em sua redação 
original, mas na censurada. Ficou assim: “(...) do Ipiranga 
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as margens plácidas / De um povo (...) o brado retumbante 
/ E o (...) da liberdade, em (...) fúlgidos / (...) no céu da pátria 
nesse (...)” O censor eletrônico suprimiu as palavras “ou-
viram” (remete ao passado), “heroico” (implica façanhas 
já realizadas), “Sol” (nem preciso falar por que), “raios” 
(aparecem em um instante e desaparecem no instante 
seguinte); “brilhou” (também é algo que aconteceu antes 
de hoje) e “instante” (essa, como vimos, é uma das di-
mensões essenciais do tempo). Houve uma dúvida sobre 
“retumbante”, mas Armando Falcão a deixou passar.

a
lém da capacidade de falar português, Aris-
tóteles teve implantado em seus circuitos 
algo como um instinto de sobrevivência. 
Os programadores incutiram nele a noção 
de perigo, alertaram-no para as ameaças à 

sua integridade que poderia ter de enfrentar, e lhe disse-
ram que ele tinha de evitá-las a todo custo. Por exemplo: 
foi-lhe dito que temperaturas abaixo de 20 ou acima de 30 
graus centígrados dele próprio ou do ambiente circundante, 
provocadas por escassez ou excesso de atividade ou por 
qualquer outra causa, o destruiriam. Se, de algum modo, ele 
sentir que essa ameaça existe, deve se desligar. A ideia foi 
lhe permitir, com esse gesto, dar ao mundo exterior uma 
informação a respeito da qual seu vocabulário truncado o 
poderia impedir de expressar verbalmente. Havia, entre-
tanto, um propósito mais fundamental. No instante em 
que Aristóteles vier a perceber que a temperatura ao seu 
redor está na iminência de cair abaixo dos 20 ou de superar 
os 30 graus – sendo qualquer dessas possibilidades uma 
razão imperiosa para o desligamento – ele terá provado 
que descobriu o tempo.

A zero hora do dia 4 de maio de 2022, o experimento 
começa. Todas as informações disponíveis até aquele 
momento são passadas para Armando Falcão, que as 
transmite, em seguida, para o outro computador, mas 
só após censurá-las da forma indicada. A operação toda 
demora dez segundos, medidos pelo nosso relógio, pois 
o computador desconhece o que seja duração. Aristóteles 
cria um sistema classificatório que lhe permite arrumar os 
dados ou pacotes de dados recebidos como se os estivesse 
distribuindo pelas prateleiras de um grande armazém. À 
medida em que recebe cada conjunto de informações (o 
processo, não obstante sua incrível rapidez, não é instan-
tâneo), o supercomputador dá-lhe um nome ou número 
que corresponde ao seu lugar na prateleira e faz o pro-
cessamento das informações. “Processar informações”, 
nesse contexto, significa desde realizar operações banais 

– por exemplo, contar quantas vezes o nome Silvio Santos 
aparece nos arquivos – até fazer cálculos mais sofisticados, 
como correlacionar a riqueza do pastor Edir Macedo com 
as atividades da Polícia Federal. Em particular, os pacotes 
de jornais que lhe foram transmitidos na ordem cronológica 
(embora ele não pudesse saber isso, pois não tinha a noção 
de tempo) Aristóteles os arrumou um ao lado do outro, 
como numa imensa fila.   

Observando as filas que se formam na sua mente ele-
trônica, ele cria o conceito de sucessão. Não a sucessão 
cronológica, mas a espacial: quem está junto de quem, 
quem é vizinho de quem, à direita ou à esquerda. As filas 
também podem ter, ou não, um sentido, fornecido pela 
aritmética. (Ou, mais sofisticadamente, pela análise es-
tatística.) Exemplo de sucessão espacial com sentido é a 
sequência de pacotes numerados 32, 33, 34, 35. Para séries 
semelhantes, o supercomputador é capaz de “prever” que 
o vizinho à direita do 35 é o 36. Note que essa previsão é 
tautológica apenas enquanto (ele não sabe o que é isso, 
nós sabemos) Aristóteles está dando nome a cada novo 
pacote que recebe. Depois de o nome ser dado, isso passa 
a ser uma atribuição daquele pacote específico (também 
vou chamá-los de “montinhos”, pois há muitos jornais do 
mesmo dia em cada pacote). Dessa maneira, se o pacote 
35 for deslocado para a extrema esquerda da fila, ele conti-
nuará a ter o mesmo número. Sendo assim, se os pacotes 
todos forem embaralhados, gerando sucessões do tipo 
28, 365, 12, 222, Aristóteles já não consegue “prever” o 
número do pacote vizinho do 222, pois a sucessão 28, 365, 
12, 222 não obedece a nenhuma lógica ou regra. Aristóteles 
desconhece o tempo, mas memoriza as informações de 
acordo com a ordem em que elas lhe são passadas. É por 
isso que consegue atribuir números 1, 2, 3 ... aos sucessi-
vos pacotes que recebe. 

Onze segundos após a zero hora do dia 4 de maio de 
2022, ou seja, apenas um segundo depois de ter acabado 
de receber todas as informações que lhe seriam passadas 
naquele dia, Aristóteles se desligou. O espanto foi geral. 
Trataram de religá-lo, para saber por que razão havia adota-
do aquela medida drástica de defesa. Ele respondeu assim: 

– Noto que há informações sobre temperaturas em 
vários lugares. Aciono meus instrumentos de análise esta-
tística para que explorem os pacotes de jornais e eles me 
respondem que a sucessão de temperaturas neste lugar 
onde estou é: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... Aí, eu 
desligo, porque o número vizinho do 29 é 30”.

– “Idiotas, somos todos idiotas!”, gritou o chefe do 
experimento, falando para seus colegas. Foi uma estupi-
dez repassar as informações em ordem cronológica. Pois 
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apaguem tudo o que estiver na memória de Aristóteles. 
Transformem-no de novo em um completo ignorante. 
Desta vez, vamos fazer a coisa certa.

“A coisa certa” era, naturalmente, alimentar Aristó-
teles com os mesmos “montinhos” de jornais, um para 
cada dia, mas agora dispostos em ordem aleatória, tudo 
misturado. Na próxima rodada do experimento, portanto, 
que começou a zero hora do dia 5 de maio de 2022, ele 
leu, no primeiro milionésimo de segundo, os jornais do 
dia 5 de novembro de 1872, e no milionésimo seguinte, 
os de 4 de maio de 2022. Os outros pacotes lhe foram 
transmitidos assim, sem seguir qualquer regra lógica 
ou cronológica. Conforme estava previsto de ser feito 
também no experimento frustrado (não houve tempo 
para tanto, como vimos), se não tivesse descoberto o 
tempo antes disso, a zero hora do dia 6 de maio de 2022, 
Aristóteles seria alimentado com as notícias relativas aos 
acontecimentos do dia anterior, conforme publicadas em 
todos os jornais do mundo.

u
m dia inteiro passou. Até a meia-noite, os 
cientistas operadores interrogaram Aris-
tóteles várias vezes, para averiguar se ele 
estava fazendo progressos na descoberta 
do tempo. Não lhes pareceu que sim. – “Ele 

jamais vai conseguir, jamais!”, vociferava um. – “Vai, sim; 
vai, sim”, retrucava o outro, tão otimista que chegava a 
torcer pelo Santa Cruz. Depois de exatas 24 horas desde 
o início desse segundo experimento, o computador não 
havia descoberto o tempo. De modo que, a zero hora 
do segundo dia, como estava programado, lhe foram 
transmitidas as notícias do dia recém-findo. E outra vez, 
apenas um segundo após terminar de receber as novas 
informações, Aristóteles se desligou. Na sala de controle, 
houve uma explosão de alegria. O torcedor do Santa Cruz 
gritava pelos corredores; o outro, o pessimista, apesar de 
tudo, também estava contente.

Os cientistas levaram quase um ano para decifrar como, 
pela segunda vez, Aristóteles tinha descoberto o tempo. 
Concluíram que havia se passado o seguinte. Dentre os 
bilhões de cálculos e operações feitos pelo computador, um 
consistiu em perguntar a cada montinho de jornais quais os 
nomes que mais apareciam nele – e com que frequência. 
Os resultados foram disparatados. Havia pacotes onde 
Pelé era o mais votado. Tipicamente, nesses também 
apareciam com grande frequência as palavras futebol, Copa 
do Mundo, Maradona, gol, juiz, Nilton Santos, Garrincha e 
Maracanã. Em outro conjunto de pacotes, os nomes mais 

populares eram guerra, Stalin, Stalingrado, Churchill, Hitler, 
tanque, submarino, batalha, avião. 

O passo seguinte consistiu em verificar se os conjuntos 
onde havia alta frequência das palavras “guerra etc.” eram 
os mesmos nos quais “futebol etc.” também apareciam 
muito. Não eram. Nós sabemos por quê: durante as gran-
des guerras, não houve futebol. Mas, Aristóteles não sabia. 
Mesmo assim, ele concluiu que havia uma diferença entre 
os montinhos “guerra etc.” e os “futebol etc.”. Era como 
se os dois conjuntos de montinhos viessem de universos 
separados, um ocupando um espaço; outro ocupando 
outro espaço. Isso, entretanto, não o ajudou em nada a 
descobrir o tempo. Um segundo exercício, entretanto, até 
que ajudou. Note que, tanto os pacotes ou “montinhos” 
componentes dos conjuntos “guerra etc.” como os de 
“futebol etc.”, assim como os de qualquer outro conjun-
to, podem ser ordenados internamente de acordo com a 
frequência maior ou menor com que as palavras listadas 
aparecem neles. Nós sabemos (Aristóteles, não) que esse 
ordenamento interno apresentará resultados que guardam 
relação com a cronologia. Mas, não uma relação perfeita. 
E isso pode gerar confusão. 

Explico. Considere, por exemplo, o nome Hitler. Ele, 
provavelmente, apareceu pela primeira vez em um jornal 
no ano de 1919, quando Adolf tornou-se membro do Par-
tido dos Trabalhadores Alemães. A partir daí, nos meses 
e anos seguintes, a frequência respectiva cresceu a taxas 
crescentes, até atingir um pico em maio de 1945, após o 
que o nome Hitler vai aparecendo cada vez menos, até 
quase ser esquecido pelos jornais, digamos, em 1970. 
(Estou exagerando, para facilitar a explicação do ponto 
que me interessa fixar.) Portanto, quando ordenou os 
seus montinhos de jornais de acordo com a frequência 
com que o nome Hitler aparece neles, Aristóteles primeiro 
conseguiu – sem saber disso – reproduzir uma sequência 
cronológica (de 1919 a 1945) mas, depois, viu sua quase 
descoberta do tempo ser anulada pela continuação da 
série. Isso porque, após o fim da guerra, falou-se cada vez 
menos em Hitler. Para a ordenação dos montinhos feita 
por Aristóteles com base na frequência de aparecimento 
desse nome, os anos de 1919 e 1970 não se distinguem. 
Desapareceu, portanto, a cronologia.

O fato é que, repetindo aos bilhões operações como 
essas de selecionar palavras, verificar sua incidência, 
agrupá-las em conjuntos e compará-los entre si, Aristó-
teles terminou sendo capaz de enxergar uma ordem nos 
pacotes de informações de jornais que lhe haviam sido 
passados. Mas, não era uma ordem cronológica. De modo 
que, quando ele levantou a sucessão de temperaturas do 
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lugar onde estava, os números que apareceram foram: 28, 
23, 26, 24, 21, 27, 25, 22, 29. Como não pode “prever” o 
vizinho de 29, pois essa série não tem um sentido, ele não 
se desligou. Durante um dia inteiro, o supercomputador 
ficou trabalhando com as informações que recebera no 
pacote original. Fez progressos, segundo os cientistas que 
observavam seus cálculos, mas estava longe de descobrir 
o tempo. Então, a zero hora do dia 6 de maio de 2022, as 
notícias do dia recém-findo (no mundo exterior, não no 
seu, um mundo sem tempo) lhe foram transmitidas. E aí, 
como eu já disse, em um segundo, ele matou a charada 
e se desligou. 

É
que Aristóteles havia perguntado aos novos 
arquivos de jornais que nomes apareciam 
neles com maior frequência. Bem, esse é um 
dado verdadeiro: as pessoas atualmente mais 
populares nas redes sociais do mundo, com 

os respectivos números de seguidores, em milhões, são 
Cristiano Ronaldo (307), Justin Bieber (277), Taylor Swift 
(262), Selena Gomez (249), Katy Perry (241), Rihanna 
(222), Ariana Grande (206), Shakira (195), Kim Kardashian 
(194) e Beyoncé (186). No pacote de notícias fornecido a 
Aristóteles na segunda alimentação, ou seja, nos jornais 
do dia 5/5/2022, eram também esses os nomes que mais 
apareciam. O que o computador fez, em seguida, foi 
identificar qual era o montinho, dos que já lhe tinham sido 
fornecidos no dia anterior, que continha o maior número de 
vezes esses mesmos nomes. Necessariamente (embora 
ele não pudesse saber disso), este montinho correspondeu 
a uma data muito próxima de 5 de maio de 2022, ou seja, 
o dia de referência dos jornais que lhes haviam sido dados 
a conhecer naquele momento. 

Identificado esse “montinho nº 2”, o supercomputador 
obteve os nomes que nele (no pacote nº 2) apareciam 
com maior frequência. Repetiu o exercício, encontrando 
o montinho nº 3, que também correspondia a uma data 
muito recente. E assim por diante. Depois de cinco mil 
rodadas, os nomes Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, 
Taylor Swift etc. já haviam desaparecido. Outros lhe ti-
nham assumido o lugar. O exercício continuou a ser feito 
até o último pacote de notícias. Ao término da operação, 
os montinhos tinham sido dispostos numa ordem muito 
aproximadamente da cronológica, mas invertida, ou seja, 
começando com as datas mais recentes e indo até as 
mais remotas. Quando, afinal, Aristóteles perguntou pelas 
temperaturas ao seu redor, recebeu esta informação: 29, 
28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 ... “A vizinha de 21 é a 20”, 

pensou. Aí, ele se desligou. De novo, tinha descoberto 
o tempo. Um tempo estranho, reconheço, pois, em vez 
de andar pra frente, anda pra trás. Mas, não deixa de ser 
o tempo.

Cabe fazer umas poucas reflexões a respeito dos re-
sultados desse experimento. 

(1) Apesar das expectativas de seus programadores, 
em nenhum momento Aristóteles, realmente, procurou “o 
tempo”, uma entidade, ou relação, ou coisa, ou referência 
da qual ele nunca ouviu falar e nem suspeita da existência. 
Todo o seu raciocínio é espacial. A ameaça que detectou 
e que o fez, seguindo as instruções, se desligar, não foi a 
iminência dos 20 graus, pois a palavra iminência (e o res-
pectivo significado), claramente relacionada a tempo, lhe 
foi suprimida do vocabulário por Armando Falcão. O que 
ele sentiu foi a proximidade (no espaço) da temperatura 
mínima que ele seria capaz de tolerar. “Isso aqui é 20 
graus”, pode ter sido seu pensamento. “Vou desligar para 
não ser exterminado”. Na verdade, faz pouca diferença. 
Percorrendo o espaço que sabe o que é, Aristóteles encon-
trou o tempo, que continua a desconhecer. Para sempre? 
Talvez, não. Sua inteligência vai incorporar o episódio do 
desligamento aos seus processos de aprendizagem. Quem 
sabe, da próxima vez, ele descubra mesmo o que significa 
alguma coisa estar na iminência de acontecer. Inventará um 
nome para ela. Santa Cecília? Aí, sim, ele terá começado 
a descobrir o tempo.

(2) Ao contrário dos homens e mulheres primitivos, 
que descobriram o tempo vivenciando uma sequência de 
situações concretas no mundo real, o Aristóteles eletrônico 
só teve acesso a pegadas simbólicas do tempo, por assim 
dizer. Ou seja, a sinais produzidos pelos humanos, como a 
popularidade de Cristiano Ronaldo, que hoje é, ontem não 
foi, amanhã não será; a incidência conjunta de citações aos 
políticos e aos episódios principais da II Guerra Mundial, que 
também descreve uma curva (nenhuma citação, poucas ci-
tações, muitas citações, poucas citações, nenhuma citação) 
e coisas desse tipo. Foi apenas por isso, por vislumbrar o 
tempo de modo tão indireto e tão culturalmente condicio-
nado, que o supercomputador terminou por descobrir um 
paradoxo: o tempo andando para trás.

(3) Falei muito em Aristóteles, mas agora me ocorre 
que o papel de Armando Falcão no experimento também 
foi importante e, talvez, permita uma analogia com a expe-
riência humana. Embora nossa cultura facilite a assimilação 
da realidade – já mencionei antes que é muito mais fácil 
para as crianças de hoje do que para as dos primeiros 
tempos pré-históricos adquirirem a noção do tempo, devido 
a serem elas “ajudadas” pelo conhecimento acumulado 
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por seus pais – também é verdade que alguns aspectos 
dessa mesma cultura atuam como bloqueios ou censuras 
ao conhecimento do mundo exterior. 

Em nenhuma construção cultural isso é mais claro 
do que nas mitologias religiosas. Posso falar com certo 
conhecimento apenas da cristã ou, mais particularmente, 
católica. Se não houvesse os tapumes culturais à apreen-
são da realidade, para dar um exemplo, qualquer criança 
de dez anos perceberia com clareza o que há de ridículo 
na proposição de que um padre, após pronunciar umas 
palavras rituais, transforma um pedaço de pão e uma taça 
de vinho no corpo e sangue de um indivíduo morto há dois 
mil anos. Num plano mais complexo, e não religioso, os 
cientistas demoraram mais tempo do que talvez tivesse 
sido necessário para entender melhor o tempo por esta-
rem, até o começo do século XX, circunscritos à Física 
newtoniana. Não estou dizendo que Newton tenha sido 
um Armando Falcão, pois o inglês, ao longo dos séculos, 
abriu muito mais portas à compreensão do mundo do que 
as fechou. Já do padre não posso dizer o mesmo. 

VIAGENS AO PASSADO E AO FUTURO
As viagens ao futuro, que a Física da Relatividade admite 

serem possíveis, e ao passado (que, podemos imaginar, 
um dia também o serão) tornar-se-ão tão baratas quanto 
um passeio de metrô? Que consequências terá isso? Essas 
são algumas das perguntas que pulularam no início deste 
tubo de ensaios. Uma delas, responderei “por hipótese”, 
ou seja, supondo que, sim, as viagens ao passado e ao 
futuro se tornarão acessíveis a qualquer pessoa. A outra – a 
das consequências desse barateamento geral – receberá 
mais atenção, ainda que apenas metaforicamente.

Como, nesse mundo pressuposto, qualquer um pode 
visitar eras pretéritas e voltar para seu tempo, eu fui à 
Londres de 1888 e lá matei uma das prostitutas que se 
acredita terem sido assassinadas por Jack, o estripador. 
Não foi necessário mudar a História por causa da minha 
ação transgressora. O crime aconteceu, de fato, como 
sempre se soube. Apenas seu autor era desconhecido – e 
continua a ser, exceto por mim. Imagino que Jack tenha 
lido a notícia nos jornais do dia seguinte, se aborrecido 
com ela, e comentado, de si para si: – “Agora sou culpado 
de tudo, é?”

Eu estava contente em ter relatado esse caso aos 
leitores e já ia passar para outro, quando me dei conta de 
certos perigos. Por exemplo: se viajar contra o tempo ficou 
assim tão barato, muitas outras pessoas hão de ter tido a 
mesma ideia e também visitado as madrugadas londrinas 
no ano em que Jack estava em plena atividade. Pois foi 

isso mesmo que aconteceu com um vizinho meu, o Ze-
ferino, que exerce a profissão de flanelinha nos arredores 
da Universidade Católica de Pernambuco. Ele não apenas 
estava em Londres naquela madrugada de 1888, como 
me viu matar a prostituta. Depois que ambos voltamos 
para o nosso presente, Zeferino passou a me chantagear.

Contratei um advogado, mas, mesmo assim, o flaneli-
nha me denunciou à polícia, em 2022, pelo crime que eu 
havia cometido em 1888. Quando Strong, o delegado de 
plantão naquela noite, acompanhado por Zeferino, tentou 
me levar preso, eu não neguei o crime. Propus desfazê-lo. 
Strong aceitou. Zeferino aceitou. Embarcamos os três no 
ônibus do tempo com destino a Londres e lá chegamos no 
comecinho da mesma madrugada durante a qual, em minha 
visita anterior, eu havia matado a prostituta e deixado que 
todos atribuíssem a culpa a Jack, o estripador.

P
ermanecemos os três juntos todo o tempo no 
quarto do hotel. Era esse o trato. Como, desta 
vez, eu não mataria ninguém naquela madru-
gada – eles seriam testemunhas disso – meu 
crime anterior seria apagado. Deixaria de ter 

existido. Voltaríamos para casa e a queixa contra mim se-
ria arquivada. Fizemos tudo como combinado. Deu certo. 
Mas, uma semana depois, recebi uma conta altíssima do 
advogado a quem havia contratado para me defender. Ele 
ficou sabendo da minha segunda viagem e não gostou de 
eu haver feito um trato com a polícia. Paguei-o.

Ou seja, quando essas marchas e contramarchas 
intertemporais terminaram, Jack, o estripador ainda era 
acusado de crimes que não tinha cometido; um advogado 
havia ganho dinheiro sem fazer nada; Zeferino continuava 
a limpar vidros de carros estacionados em troca de umas 
míseras moedas; e eu me aferrava com o mesmo afinco ao 
sonho de alcançar fama contando histórias inverossímeis. 
A despeito de tanto progresso tecnológico, nada tinha, 
realmente, mudado nesse nosso mundo de viagens ao 
passado. Fiz outras, a mais importante das quais relato a 
seguir.

Dessa vez, fui à França de 1918 usando um buraco do 
tempo recentemente descoberto. Lá, encontro Hitler gra-
vemente ferido numa trincheira alemã. Nessa ocasião, ele 
era apenas um soldado, ou cabo. Fiquei duas semanas lhe 
fazendo companhia no hospital e, nesse tempo, consegui 
convertê-lo à minha fé vegana, que, entre outras coisas, 
abomina as guerras. Satisfeito, peguei o buraco de volta, 
desembarquei no Recife, em 2022, e conheci um mundo 
totalmente diferente do que existia antes de minha viagem 
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ao passado. Há um século não havia guerras, ninguém 
ouviu falar em Holocausto, nem bombas atômicas foram 
lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Um mundo onde o 
Náutico é campeão pernambucano de futebol há dezoito 
anos. Nele, estou cercado de muitas pessoas desconhe-
cidas. Talvez, porque elas jamais teriam existido, se não 
fosse a conversão de Hitler à fé vegana, que acontecera 
por minha causa.

Mas, esse mundo novo que encontrei ao voltar de mi-
nha visita às trincheiras da Primeira Guerra durou poucos 
minutos. Logo após eu me enfiar no buraco do tempo, 
em direção ao passado, um amigo meu fez a mesma 
viagem para o mesmo tempo e o mesmo lugar. Não 
nos encontramos lá, entretanto. Ele também viu Hitler 
agonizar, com a cabeça estraçalhada por um tiro de fuzil. 
Providenciou para que o ferido recebesse assistência 
médica e, em razão disso, o futuro ditador foi salvo. Hitler 
até ganhou uma medalha por ato de bravura, ocorrência 
de que ele se valeu na sua marcha para se tornar, a partir 
de 1933, o líder supremo do Terceiro Reich. Em seguida 
ao ato que salvou a vida de Hitler, esse meu amigo fez a 
viagem de retorno a 2022 e ao mesmo bairro onde nós 
dois moramos. Isso tudo ele me contou imediatamente 
após o nosso reencontro.

No exato momento em que ele terminou de relatar sua 
viagem, tudo voltou a ser como antes, no nosso mundo 
de hoje. Não apenas ele, também eu e as demais pessoas 
sabíamos que tinha havido a Segunda Guerra, o Holocausto, 
Hiroshima. Além disso, estavam nos livros de História e nos 
jornais do dia a derrota do Brasil para o Uruguai em 1950, a 
Guerra da Coreia, a independência da Argélia, a Primavera 
de Praga, a agressão de Putin à Ucrânia. Ao notar que tudo 
havia mudado, retornando ao que tinha sido antes de minha 
viagem, perguntei de novo ao meu amigo o que ele havia 
feito nas últimas horas. Ele me disse que, depois daquela 
festa cheia de drogas a que nós dois tínhamos ido na noite 
passada, ele acordara muito tarde, sentindo insuportável 
mal-estar. Tomou uma dose dupla de analgésicos e aca-
bara de se levantar da cama para comer alguma coisa na 
padaria mais próxima quando me avistara. Era tudo o que 
tinha para contar.

Depois desses contratempos, mudei de preferências 
e passei a fazer viagens ao futuro. Havia pacotes bem 
em conta que prometiam visita a um futuro próximo, 
apenas dois anos à frente. Era assim: uma pessoa ficava 
um ano em órbita espacial, a uma velocidade espantosa 
e, quando desembarcasse de volta ao planeta, aqui se 
teriam passado dois anos. Imaginei, ingenuamente, que 
não tendo vivido na Terra (nem em lugar nenhum) durante 

doze meses seguidos, não precisaria pagar o imposto de 
renda correspondente a este ano. Já seria um alívio. Mas 
a Receita Federal impugnou minha declaração de ajuste e 
estou agora tendo de arcar com dois boletos que vencem 
em cada mês.

De todo modo, não achei nenhuma graça nessas via-
gens “dois-anos-em-um”. Quando a gente volta, vê que o 
país continua tendo os mesmos problemas de sempre e 
os nossos amigos ainda ficam a nos matar de inveja das 
farras que eles fizeram durante esse tempo, enquanto eu 
dava voltas malucas em torno da Terra, procurando não sei 
o quê. Nem de pagar impostos enquanto tive a existência 
suspensa me livrei. Agora estão anunciando uns pacotes 
que põem o viajante cem mil anos adiante no tempo. Aí 
pode valer a pena.

EPÍLOGO: A VINGANÇA
Li isso na “Internet Encyclopedia of Philosophy”: “No 

século XXI, os físicos que esperam reconciliar a relatividade 
geral com a mecânica quântica estão sugerindo que ou o 
tempo não existe ou não é de natureza fundamental. No 
entanto, a maioria dos filósofos concorda que o tempo 
existe. Eles simplesmente não podem concordar sobre o 
que ele é”. No site “Conversation”, encontrei o seguinte: 
“O tempo existe? A resposta a essa pergunta pode parecer 
óbvia: claro que sim! Basta olhar para um calendário ou um 
relógio. Mas, os desenvolvimentos na Física sugerem que 
a inexistência do tempo é uma possibilidade aberta que 
devemos levar a sério”. 

C
omo o tempo – se ele existir, afinal – irá se 
vingar de tanta gente que vive a dar palpites 
sobre ele? Foi o que perguntei lá em cima, 
no começo do texto. (Existe um começo 
de texto? Existe texto? Existe começo? 

Existo eu? Existe o leitor? As opiniões estão divididas.) 
Não pretendo, nem saberia, discutir tais questões com 
profundidade, mas acho que este é o momento certo para 
fazer uma declaração de princípios. Considero que o mundo 
real, objetivo – aquele visível, tocável, cheirável, pesável, 
pensável, mensurável – tem precedência sobre a percep-
ção desse mesmo mundo. Sendo assim, a ideia de que o 
tempo não existe fora de nossas cabeças me parece pre-
tensiosa e insustentável. (Isso não exclui a hipótese de que 
a noção de tempo seja irrelevante para uma determinada 
classe de teorias científicas.) Ela tem, contudo, a hipótese 
de que o tempo não existe fora de nossas cabeças, um 
ponto a seu favor: mesmo que a realidade objetiva exista 
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independentemente de ser, vir a ser ou jamais ter sido 
percebida pelas pessoas humanas, nunca teremos acesso 
direto a ela. Todo acesso que temos é intermediado por 
nossos sentidos, ampliados ou não por instrumentos e 
pelas construções de nossa inteligência, como as teorias 
científicas e filosóficas, a literatura, as artes plásticas, até 
mesmo as mitologias religiosas. Não percebemos o tempo 
em estado bruto, por assim dizer. Percebemos a percepção 
que temos dele.

D
ito isso, acima, em tom mais ou menos 
sério, finalizo o presente tubo de ensaios 
contando uma história. A maior conferência 
internacional de Filosofia do Tempo jamais 
realizada teve lugar durante um verão ex-

cessivamente quente e seco na Califórnia, Estados Unidos. 
Isso nunca existiu, devo alertar, mas é como se tivesse 
havido. Foi gente do mundo todo. A Rússia mandou uma 
comitiva grande; a França, Inglaterra, Canadá, Noruega não 
ficaram atrás. Do Brasil seguiram quatro paulistas, dois 
catarinenses e um pernambucano. A Bahia não mandou 
ninguém. Já haviam começado a lavar as escadarias da-
quela igreja e os filósofos baianos não iriam abrir mão da 
festa por nada neste mundo.

Desde o início dos trabalhos, noticiava-se insisten-
temente que um grande incêndio florestal irrompera no 
Estado. Mas, longe do hotel onde estavam aqueles pensa-
dores todos, cada um surpreendendo mais do que o outro 
com suas teses exóticas e inesperadas sobre o tempo. Ou 
melhor, sobre essa ilusão mental que as pessoas menos 
instruídas achavam que existia de fato, tanto que podia 
ser medida por relógios. – “Não é assim”, bradou um dos 
russos, Iuri Petrovich, que perdera a perna esquerda na 
guerra da Ucrânia, “essas medições não dizem nada. São 
parte da mesma peça teatral chamada de tempo”.

Os noruegueses pensavam do mesmo jeito: “O tempo 
não existe”. Os ingleses acrescentavam uma vírgula ao 
argumento, retiravam as exclamações desnecessárias, 
introduziam em seus textos a frase “God save the Que-
en”, mas, no final das contas, chegavam às mesmas 
conclusões. Assim como todos os outros filósofos. Os 

franceses, por exemplo, escreviam textos longuíssimos, 
povoados de neologismos e palavras compostas, tão 
complicados que nem mesmo seus autores os podiam 
entender. Ficava a impressão, contudo, de que eles 
também não acreditavam na existência do tempo. Nem 
do tempo cronológico, nem do tempo-espetáculo, repre-
sentado pela erupção de vulcões, as enchentes, os raios 
e os trovões, entre outras coisas.

Para surpresa geral, entretanto, um senegalês, doutor 
em comércio interior, sempre comentava nos corredores 
não estar convencido de que o tempo não existia. Por causa 
disso, quando ele pediu a palavra, durante a palestra do 
russo com uma perna a menos, houve grande apreensão 
entre seus colegas.

– “Quando o senhor sofreu este acidente?” quis saber 
o senegalês.

Os outros filósofos suspiraram aliviados. Iuri Petrovich 
respondeu:

– Foi às nove horas da manhã do dia 23 de abril de 2022. 
Um dia terrível. Como eu poderia esquecer? Desde a noite 
anterior, o inimigo bombardeava nossa posição. Durante a 
madrugada, a cada minuto, o ataque se intensificava. Mal 
irrompeu o sol, os tanques ucranianos se puseram em 
marcha contra nós. Pensamos em fugir, mas não havia mais 
tempo para o fazer com segurança. Ficamos nas trincheiras. 
Resistimos durante duas horas e trinta e cinco minutos. 
Então, uma bala me atingiu. Perdi a consciência. Quando 
a recobrei, soube que passara oito horas entre a vida e a 
morte. E que haviam amputado minha perna estraçalhada 
pelos tiros do inimigo.

O senegalês fez um rápido comentário.
– Procure sua perna. Vai achá-la. Ela deve estar no 

mesmo lugar de sempre. Como o tempo não existe, nada 
disso aconteceu. Fique tranquilo.

Ninguém ouviu o fim da frase. Desde alguns dias, o 
vento mudara de direção e o incêndio florestal havia se 
aproximado do hotel onde os filósofos se reuniam. Quando 
o senegalês terminou de falar, as chamas já tinham invadido 
o auditório. Foi um alvoroço. 

gustavomaiagomes@gmail.com 
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A humanidade sempre foi arrogante e curiosa. Se assim 
não fosse, não haveria ciência, essa história humana da na-
tureza, contada pelos cientistas no ritmo em que desafiam 
seus mistérios, a transformam e reinventam. Até meio 
século atrás acreditávamos que, mais cedo ou mais tarde, 
seríamos capazes de solucionar qualquer problema. Até 
descobrirmos que o problema maior éramos nós mesmos.

Ferida narcísica, golpe mortal na autoimagem de onipo-
tência, a noção de limite nasceu dos próprios cientistas e 
veio para ficar desde que o Clube de Roma anunciou que 
a natureza não era inesgotável, que mares e rios morriam, 
que ventos enlouqueciam, os polos derretiam espalhando 
icebergs à deriva, por obra e graça de nossos estilos de vida 
e das florestas que amputamos. De lá para cá a ecologia 
foi senhora da agenda científica e política, da insônia dos 
ansiosos e das revoltas juvenis.

Limite, uma noção até então estranha ao nosso espírito 
aventureiro, impôs suas razões. Meio Ambiente e Susten-
tabilidade entraram no vocabulário corrente, associados a 
uma correção de rota na trajetória desenfreada da economia 
e das sociedades. 

Como nunca nos consideramos parte da natureza, 
essa consciência dos limites não afetou, na vida de cada 
um, a relação predatória com o tempo. Tampouco influiu 
na poluição dos dias por uma multiplicidade de vidas que 
transbordam das 24 horas, como se as energias humanas 
também fossem inesgotáveis e não fosse o tempo não 
renovável e, como tal, de alto valor.

Talvez a inexorabilidade da morte, essa certeza dolorosa 
sobre a qual pesa o silêncio, impeça a lucidez sobre o suicí-
dio cotidiano que representa nossa estranha forma de vida.

Com amarga ironia, poderíamos perguntar quantas 
horas trabalhamos para a compra de um Patek Philippe? 
O homem mais rico do mundo, que compra foguetes 
espaciais para desbravar o universo, não encontra tempo 
à venda em nenhum leilão de raridades. A morte, única 
detentora desse bem escasso, não vende. 

Gastamos nosso tempo como sempre gastamos a na-
tureza, no marco da predação, como se a vida e as energias 
humanas fossem infinitas. O paradigma da onipotência e 
da falta de limite, o pressuposto de energias inexauríveis 
que desencadeou a crise ambiental e climática, é o mesmo 
que contaminou o cotidiano das pessoas e se traduz no 
consumo descontrolado do tempo em que o hoje invade 
o amanhã. 

Nas megalópoles instalou-se a tirania da pressa que 
enche os consultórios de psiquiatras e cardiologistas. 
Enquanto a longevidade se afirma como um fato, os dias 
são percebidos como cada vez mais curtos. As horas se 
desentendem, disputam entre si o primado do inadiável. 
Vivemos vidas insustentáveis. No duplo sentido da palavra.

Nosso estilo vida resulta da conjunção aleatória de 
fatores aparentemente díspares que interagem, se retroali-
mentam e acabam por provocar um resultado desastroso.

A vida privada foi ocultada em seu valor. A sociedade 
contemporânea ainda não colocou como um direito, para 
homens e mulheres, a dispor de tempo para a vida privada. 
Deveria, quanto mais não fosse, em respeito à infinidade 
de gestos que, desde sempre, as mulheres fizeram para 
transformar cada um de nós em seres humanos melhores 
do que os animais selvagens que somos ao nascer. Esses 
gestos fundadores nunca mereceram um mísero registro 

Rosiska Darcy 
de Oliveira
Escritora 

o tempo 
dirá
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nos livros de história da civilização, embora nos civilizar 
tenha sido a grande aventura educativa da espécie, a mais 
espetacular transformação da natureza em cultura levada 
a cabo pelas mulheres. 

De difícil solução, a questão da compatibilização da vida 
privada com o mundo do trabalho, quando os “anjos do lar” 
já são mais da metade da força de trabalho, foi devolvida à 
intimidade dos casais onde não encontra resposta. 

A vida real, que não perdoa, fez dessa ocultação uma 
angústia diária de homens e mulheres, ainda que silencio-
sa e sem lugar de expressão no mundo do trabalho que 
exerce pressão inclemente por mais e mais performances, 
rendimentos, cumprimento de metas, missões impossíveis 
em que o urgente atropela o importante. Pergunta-se mais 
“como” e “quando” do que “por quê” e “para quê”. Nesse 
reino da urgência, o estresse é a regra, e a somatização, 
o sintoma. Cada um é o contramestre de si mesmo, tanto 
mais severo quanto mais competitivo.

A fome de tempo está na origem da doença urbana 
epidêmica, que é a depressão. 

Aceleradas são as megalópoles onde todos querem 
rapidez, ninguém se move, e explodem surtos em engar-
rafamentos de pesadelo. Quem sonhou com um carro 
suporta hoje a velocidade de um lombo de burro, enquanto 
envenena o ar que todos respiram e se envenena com a 
bílis da irritação.  

Mas já vai longe o tempo em que a vida real era bali-
zada por família e trabalho, no cenário das cidades. Ela foi 
atravessada por outra vida, que se desdobra ao infinito, a 
vida virtual.

A vida virtual tornou-se parte da vida real e já não é pos-
sível separá-las ou estabelecer, entre elas, uma hierarquia. 
A vida de cada um gira cada vez mais em torno de duas 
pequenas telas: o computador e o celular. Quem mergulha 
nessas telas cai, como Alice, do outro lado do espelho. As 
balizas de tempo não vigoram no ciberespaço.  O tempo 
pode ser inventado, relativizando essa dimensão com que 
trabalhava o pensamento na construção da ideia mesma 
de real. O mundo se expande e encolhe ao mesmo tempo. 
Arte e política se submetem ao novo modo de viver. No 
país de Proust um concurso literário desafia escritores a 
um conto de 140 toques. Políticos comprimem em frases 
amputadas receitas para salvar seus países do caos. Goo-
gle, o ciberoráculo, responde a qualquer questão, salvo de 
onde viemos e para onde vamos.

Quem não fala digital nativo passa seu tempo correndo 
atrás de tecnologias que, mal acabamos de dominar, já 
mudaram e cobram, em tempo, o preço do próprio tempo 
que elas prometiam nos poupar. Nos realfabetizamos 

uma vez por semana. Imigrantes no futuro, não estamos 
bem situados para entender o ciberespaço e  suas zonas 
de sombra, essa população incorpórea em que qualquer 
um se desdobra em quantas vidas queira se atribuir. 
Quem se delicia no anonimato e se quer inimputável, 
sem lei, sem superego, sem tabu, somos nós mesmos, 
desmaterializados. 

A vida virtual, essa vida a mais, é um rebatimento do 
mundo real, sem instituições, sem códigos de moral ou 
ética, de relacionamento entre pessoas, sem os interdi-
tos civilizatórios que domesticam a fera que dorme em 
cada um.

E
assim íamos vivendo, aos trancos e barrancos, 
quando a máquina do mundo subitamente pa-
rou. Sem aviso prévio, um vírus desconhecido, 
contagioso e letal, trancou a população mundial 
em casa, condenando todos a uma coletiva con-

vivência com o medo da morte. A pandemia do coronavírus 
derrubou as balizas já conhecidas do tempo e instalou um 
paradoxo desconhecido, uma vida sem futuro em que a 
morte e a doença sufocante, omnipresentes, tornavam o 
limite de cada um visível a olho nu. 

A vida tornou-se, em qualquer idade, uma doença 
terminal. A temporalidade de zapping que moldava nosso 
cotidiano, fragmentado em múltiplas vidas, desapareceu, e 
em seu lugar emergiu uma vivência do tempo que ninguém 
conhecia, de improviso da sobrevivência. O tempo que 
nos faltava sobrou, ocioso, dedicado sobretudo, a chegar 
ao dia seguinte. Perplexos, confinados em nossos corpos 
vulneráveis, apelamos para nossa dimensão incorpórea, 
abrindo caminho para que a vida virtual primasse sobre a 
miserável natureza humana. 

A vida mudou-se para o ciberespaço, único continente 
imune ao vírus. E se antes essa vida virtual já tinha vindo se 
acrescentar a uma acelerada vida real, agora ela reivindicava 
para si o primado do nosso tempo.

A pandemia deixou como sequela um aumento 
vertiginoso de tempo passado no ciberespaço. Muitos 
abandonaram seus espaços de trabalho. As famílias foram 
impactadas por esse tempo passado em casa de manei-
ra inabitual. Ensaiam-se novos arranjos cotidianos. Que 
efeitos terá a longo prazo esse solavanco que sacudiu o 
mundo inteiro? Os tempos que correm, correm para onde?  
O tempo dirá. 

A autora é membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) 
rosiska@uol.com.br
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  com a faca   
     entre os 
dentes 

D
iversos colegas pediram que eu comentasse os inúmeros artigos que 
André Lara Resende (ALR) tem publicado com frequência no caderno 
de fim de semana do jornal Valor Econômico. Devido à importância 
do tema preparei essas notas.Elas estão divididas em duas partes. Na 
primeira parte apresento temas que ALR considera que há grandes con-

testações a serem feitas à teoria convencional. Argumentarei que não há essas 
contestações e que a posição defendida por ALR em nada difere do pensamento 
convencional. Na segunda parte apresento a divergência básica que há entre o 
posicionamento de ALR a respeito do processo de formação da taxa real de juros 
e a maneira da teoria convencional de tratar esse tema.

Na parte final das notas reproduzo texto antigo com Marcos Lisboa publicado 
em janeiro de 2017 sobre temas que ALR tem tratado.

115JUNHO 2022
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se a 
moeda for 
endógena, 
como ocorre, 
não se pode 
falar de 
causalidade 
da moeda 
para 
inflação

FALSAS DISPUTAS

Dinâmica da inflação
É comum ALR argumentar que a forte expansão monetária 

de 2008 e 2009, em seguida à crise do subprime, é evidência 
empírica que rejeita a teoria quantitativa da moeda, isto é, a 
regra que estabelece uma relação rígida entre quantidade de 
moeda e a inflação.

Essa visão foi superada há décadas. Hoje a teoria padrão 
argumenta que a dinâmica inflacionária segue do resultado (ou 
resultante) de quatro forças, resumidas em uma equação cha-
mada de curva de Phillips. As quatro forças são: o passado, ou 
a inércia; o futuro, ou a expectativa; o espaço, isto é, o câmbio 
e os preços das commodities em geral; e o estado cíclico da 
economia, se há excesso de demanda ou de oferta. A resultante 
dessas quatro forças, determinará se a inflação elevar-se-á ou 
reduzir-se-á.

A quantidade de moeda ou dos agregados monetários em 
geral somente afetará a inflação à medida que a quantidade de 
moeda ou dos agregados monetários em geral afetarem um 
ou mais desses quatro componentes. E, evidentemente, se a 
moeda for endógena, como ocorre, não se pode falar de cau-
salidade da moeda para inflação. Tanto a quantidade de moeda 
quanto a inflação serão parte de uma dinâmica produzida por 
outras variáveis.

Restrição fiscal
É comum ALR escrever que um Estado que financia seu 

gasto por meio da emissão de dívida denominada em sua pró-
pria moeda não enfrenta restrição fiscal de natureza financeira. 
Nunca faltará um título de dívida para financiar o setor público. 
Simplesmente, pois é o próprio setor público que emite a dívida.

Essa proposição é pacificada na profissão desde a publicação 
do clássico Teoria Geral de Keynes. De fato, se o Estado se 
financia por meio de um sistema monetário de moeda fiduciária 
pode se financiar na prática emitindo moeda que é um passivo 
do Banco Central, e, portanto, do Tesouro. Trata-se da dívida 
não onerosa.1

Assim, qualquer Tesouro que opere em regime de moeda 
fiduciária não se defronta com restrição financeira dura. Toda 
restrição é dada pela restrição de recursos da economia e o 
impacto inflacionário da política monetária e fiscal.

Endogenia da moeda
ALR escreve frequentemente que o pensamento ortodoxo 

ainda opera em um mundo em que a moeda é exógena o que, 
segundo ele, vai contra a evidência empírica de que a moeda 
é endógena.

FLORETE
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Em todos os modelos monetários empregados pelos 
Bancos Centrais mundo afora, a moeda é endógena. Trata-
-se novamente de uma falsa questão.

É fato que somente nas últimas duas décadas ou um 
pouco mais que o padrão do ensino em teoria monetária 
foi considerar modelos com moeda endógena. Demorou 
para a academia absorver essa maneira de olhar o mercado 
monetário.

O mercado monetário pode ser estudado (ou modelado) 
considerando a moeda exógena, e, portanto, a taxa básica 
de juros como sendo endógena, ou o inverso, a moeda 
endógena e, portanto, a taxa básica de juros exógena. No 
papel as duas maneiras de se debruçar sobre o mercado 
são equivalentes. Na prática são muito, mas muito mesmo, 
diferentes. O motivo é que a demanda por moeda é muito 
instável no curto, médio e longo prazos. Ela oscila ao longo 
da semana e do ano, em função de alterações da sazona-
lidade fruto da evolução do calendário. Mas ela também 
se altera muito a longo prazo em função dos impactos do 
progresso técnico na demanda por moeda.

Devido à enorme instabilidade da demanda por moeda, 
é muito mais natural olhar para esse mercado consideran-
do um Banco Central que controle a taxa básica de juros, 
em vez da quantidade de moeda, de sorte que essa seja 
endógena. No caso do BC que controla a taxa de juros, a 
quantidade de moeda pode oscilar livremente em função 
das enormes oscilações da demanda de moeda. Conforme 
a quantidade demandada de moeda se altera, em função, 
por exemplo, da passagem do ano – é natural que em de-
zembro a demanda de moeda suba – o BC oferta a moeda. 
A taxa de juros se mantém fixa.

Atribuo a certo atavismo com o modelo do padrão 
ouro, que na sua origem tem a credencial (entre outros) 
de David Hume, além de ter sido o regime de governança 
da economia monetária que vigorou por mais tempo, a 
fixação (quase uma obsessão) que os economistas mone-
tários acadêmicos tiveram com a moeda exógena. De fato, 
foi necessário que os practitioners, isto é, os banqueiros 
centrais, adotassem cada vez mais o enfoque atual para 
que os acadêmicos seguissem. De certa forma ocorreu 
com a teoria monetária moderna o mesmo que ocorreu 
com a termodinâmica. O conhecimento técnico da primeira 
revolução industrial não foi produzido pelos físicos. Esses 
construíram teoria a posteriore.

Financiamento do Tesouro Nacional pelo BC2

O Tesouro Nacional, por meio de seu agente, o BC, tem 
o monopólio da emissão de moeda no território nacional.

O grande bônus é que sempre que o setor privado 

precisa de mais moeda o BC pode emitir a custo zero e 
ganhar dinheiro. Esse poder de compra criado do nada é 
uma renda do Tesouro, único acionista do BC, chamada 
de senhoriagem.

Mas tudo na vida tem ônus. Como o BC é o monopolista 
na criação de moeda (sendo rigoroso, criação da base mo-
netária), ele é responsável por operar a política monetária.

O BC opera a política monetária fixando a taxa de juros 
vigente no mercado em que as condições de crédito são 
criadas. Trata-se do mercado do caixa dos grandes bancos. 
É o mercado em que um banco empresta para outro banco 
ou que bancos emprestam ao BC, ou vice-versa.

Esse mercado é chamado de mercado de reservas 
bancárias, ou, como preferem os americanos, mercado 
de moedas.

S
e alguém fixa o preço de algo, esse alguém tem 
que comprar toda a quantidade que os demais 
agentes estão dispostos a vender àquele preço. 
Caso contrário o preço do bem que foi fixado irá 
cair. Ou seja, não será fixo.

Assim, sempre que, à taxa Selic fixada pelo 
Copom, recursos sobrem no caixa dos bancos – sobrem, 
pois os bancos assim escolheram –, o BC emite dívida cujo 
juro é dado pela Selic e recompra as reservas sobrantes.

Ou seja, o ônus do BC de ser o monopolista na criação 
de moeda é que o custo da liquidez do mercado de reser-
vas, em excesso ao que os bancos gostariam de ter à taxa 
de juros fixada pelo Copom é do BC. Em última instância 
é do Tesouro.

Se o BC imprimir reservas e transferi-las ao Tesouro e 
este as gastar, elas retornam aos bancos. Estes, à taxa Selic 
fixada pelo Copom, decidirão emprestá-las ao BC, que terá 
que remunerá-las à taxa Selic. Se o BC não comprar esse 
excesso de liquidez, fará com que a taxa do mercado de 
reservas bancárias fique abaixo da Selic, estimulando um 
processo inflacionário.

Ou seja, o BC imprimir moeda e transferi-la ao Tesouro 
poderia ser um equilíbrio monetário se, a partir do normal 
funcionamento do regime de metas de inflação, a taxa Selic 
caísse a zero, pois, nesse caso, a taxa de juros fixada pelo 
Copom para o mercado de reservas bancárias é exatamen-
te a taxa de juros da moeda, que é zero por definição. Os 
bancos estarão indiferentes entre carregar no seu caixa 
reserva bancária ou dívida.

Mas se a taxa de juros do mercado de reservas ban-
cárias for zero, o Tesouro consegue emitir títulos de curto 
prazo a juro zero e se financiar sem custo.
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O problema não é a falta de dinheiro. Dinheiro se cria. 
O problema é o custo das reservas bancárias. Enquanto 
pela operação do regime de metas de inflação esse custo 
for positivo, não é possível monetizar o déficit. A menos 
que abramos mão do controle inflacionário.

Princípio da demanda efetiva
Há uma identidade básica na macroeconomia: a renda 

não consumida, ou o produto não consumido, é igual ao 
investimento somado à poupança remetida para o exterior. 
Para simplificar, em uma economia fechada, o produto não 
consumido é igual ao investimento que é a apropriação 
do produto em bens de capital, máquinas, acumulação de 
estoques etc. A igualdade entre poupança e investimento 
é uma identidade contábil.

Keynes formulou o princípio da demanda efetiva, 
que estabelece que a causalidade ocorre na direção do 
investimento para a poupança. É o investimento que gera 
a poupança e não o inverso. Ou seja, o investimento não 
requer que haja poupança real prévia.

Para haver o investimento é necessário que o investidor 
tenha poder de compra, capacidade financeira. Ou seja, é 
necessário haver alguma poupança financeira prévia ou 
algum crédito. Mas crédito e poupança financeira não são 
bens e serviços reais.

c
omo que ocorre a causalidade? Suponha que 
haja uma onda de otimismo. Empresários com 
seus próprios recursos financeiros e com aces-
so a crédito gastam na forma de investimentos. 
Para tal, contratam trabalhadores, constroem 
estruturas e encomendam máquinas a outras 

empresas. Se a economia estiver operando a pleno em-
prego o aumento do investimento produzirá elevação dos 
preços. Se a economia for aberta, pode resultar na eleva-
ção do déficit de transações correntes. Se houver ocio-
sidade generalizada dos fatores de produção, a elevação 
da demanda representada pelo aumento do investimento 
pode estimular a elevação da produção: há desemprego, a 
elevação da demanda estimulará os produtores e produzir 
mais. Fatores que estavam previamente desempregados 
serão contratados no processo produtivo. A produção 
aumenta, os salários pagos também, bem como o lucro 
dos setores que foram estimulados pelo aumento do in-
vestimento. O aumento da renda estimula a elevação do 
consumo e, possivelmente do investimento, o que gera 
mais uma rodada de contratação de fatores de produção, 
adrede ociosos.

O processo pode ir até mais longe se parte da ociosi-
dade ocorrer em setores sujeitos a retornos crescentes a 
escala, como ocorre se a ociosidade estiver concentrada 
na indústria de transformação.

Se olharmos o processo do ponto de vista final temos: 
o PIB cresceu, o investimento aumentou e parte da eleva-
ção da produção não foi consumida. A poupança apareceu. 
É nesse sentido que a causalidade é do investimento 
para a poupança. Em geral, mas não necessariamente, 
dado que os trabalhadores na prática consomem todo o 
salário, a poupança que apareceu foi fruto da elevação 
do lucro dos empresários que empregaram os fatores 
previamente ociosos.

Todos os modelos empregados pelos Bancos 
Centrais mundo afora atende ao princípio da demanda 
efetiva. A causalidade é do investimento para a poupan-
ça. Não é necessária poupança prévia para financiar o 
investimento.

O papel do crédito
Como ficou claro no argumento acima, a decisão de 

investimento não requer poupança prévia. Basta haver 
crédito. Basta haver poder de compra nas mãos dos em-
presários para que o investimento real ocorra. E o sistema 
bancário pode criar crédito desde que, em função da re-
gulação e dos limites de alavancagem, tenha espaço para 
fazê-lo. Assim é totalmente verdade que o Banco Central 
controla a taxa básica de juros. A quantidade de moeda e 
o crédito serão determinados pelo desejo do setor privado 
em acessar crédito para investir e pelos limites da regulação 
prudencial sobre a capacidade de os bancos concederem o 
crédito. E, evidentemente, pela avaliação de risco e retorno 
dos bancos na concessão do crédito.

A DISCORDÂNCIA

A grande discordância de ALR encontra-se na teoria da 
determinação da taxa de juros. Esta seção está dividida em 
duas subseções. Na primeira apresento a teoria tradicional 
e a síntese que foi feita dessa com os escritos de Keynes. 
Na segunda subseção exemplifico como a teoria tradicio-
nal trata da diversidade de taxas de juros observadas em 
diversos países.

Teoria tradicional: fundos emprestáveis
Aqui tenho que pedir um pouco de paciência ao leitor. 

Terei que ser um pouco teórico. Quem assim desejar pode 
pular direto para a próxima subseção.

FLORETE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

119JUNHO 2022

Suponha uma economia com as seguintes caracte-
rísticas: há um único bem de consumo; não há bem de 
investimento; e cada pessoa tem uma dotação de bem por 
unidade de tempo. Sob essas condições é perfeitamente 
possível que haja indivíduos que desejem consumir menos 
do que sua dotação e vice-versa. Aqueles que desejam 
consumir menos gostariam de poder consumir mais do que 
a sua dotação em algum momento futuro. Por outro lado, 
os que gostariam de consumir mais no presente do que as 
suas dotações estão dispostos a consumir menos no futuro.

As pessoas que hoje desejam consumir mais do que a 
sua renda, precisam ofertar algo em troca de ter o direito 
de consumo em excesso à sua renda. Elas ofertam títulos 
de dívida. Assim, há a cada momento um mercado de 
pessoas ofertando bens e pessoas ofertando títulos de 
dívida, isto é, papéis.

O equilíbrio de mercado de papéis determinará se, para 
cada uma unidade de bem ofertado hoje para restituição 
no futuro, o preço será maior ou menor do que um, isto 
é, a pessoa que oferta bens hoje contra restituição futura, 
receberá por unidade de bem um prêmio positivo. Se o 
prêmio for positivo diz-se que o futuro vale menos do que 
o presente e, portanto, os juros são positivos; se o prêmio 
for negativo o futuro vale mais do que o presente e os 
juros serão negativos.

o PIB 
cresceu, o 
investimento 
aumentou 
e parte da 
elevação da 
produção 
não foi 
consumida
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É perfeitamente possível tornar o modelo mais 
complexo com a introdução da teoria da produção: a 
pessoa que está ofertando papel hoje para ter mais bens 
de consumo hoje pode aplicar esses bens na construção de 
maior capacidade produtiva – por exemplo, na construção 
de uma estrada – que gerará um retorno futuro.

A existência de produção ou não em nada altera o 
argumento. Nos últimos cinco parágrafos eu resumi de 
forma muito sumária a teoria neoclássica da taxa de juros 
como estabelecida no clássico de Irving Fisher “The The-
ory of Interest” cuja primeira edição é de 1907 e o texto 
definitivo é de 1930.

Note que toda a discussão até aqui foi construída sem 
referência à moeda. É nesse sentido que o juro real na teoria 
convencional não é um fenômeno monetário.

Keynes, nos capítulos 13 e 14 da Teoria Geral, rejeitou 
a teoria convencional da determinação da taxa de juros. 
Para Keynes o juro não é o preço do consumo no futuro em 
unidades de consumo no presente, mas sim, o preço da 
liquidez hoje, isto é, de manter a opção de alterar a forma 
de alocação da riqueza no futuro. Como escreveu Keynes 
nas últimas linhas do capítulo 13 da Teoria Geral, “The habit 
of overlooking the relation of the rate of interest to hoarding 
may be a part of the explanation why interest rate has been 
usually regarded as the reward of not-spending, whereas 
in fact it is the reward of not-hoarding.”

Keynes é um autor complexo. Infelizmente ele não 
dialoga com o texto de Irving Fisher no capítulo 14 da 
Teoria Geral, e, para piorar, os capítulos 17 e 18 da Teoria 
Geral permitem uma síntese que é contrária aos capítulos 
13 e 14.

Longe de mim desejar avançar no complexo tema das 
histórias das ideias econômicas. O fato é que o modelo 
de determinação da taxa de juros que vigora hoje nos 
livros-textos representa uma síntese do pensamento ne-
oclássico com a contribuição de Keynes. Além da teoria 
tradicional dos fundos emprestáveis, a qual descreve o 
juro médio na economia, a visão tradicional considera 
um modelo de alocação de ativos conjuntamente com 
um modelo de determinação dos fluxos de produção e 
dispêndio.

O juro médio da economia é dado pela teoria tradicional. 
Os diversos prêmios que diferentes papéis de dívida paga 
são determinados pelas características de cada ativo, em 
que a liquidez é das mais importantes características de 
um ativo financeiro. Esta é a síntese da teoria neoclássica 
com a teoria keynesiana que se encontra nos diversos 
livros-textos de macroeconomia monetária.

O JUro real  
é o 
mecanismo 
de equilíbrio 
entre a 
oferta e  
a demanda
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Aplicação da teoria convencional na vida real
Como vimos, no pensamento convencional o juro real 

é um fenômeno real. A inflação, sabemos todos, é um 
fenômeno monetário. E, portanto, o juro nominal é um 
fenômeno híbrido.

Em que sentido o juro real é um fenômeno real? No 
sentido que o juro real segue do excesso de demanda sobre 
a oferta de bens e serviços da economia. Isto é, existe uma 
taxa de juros real, chamada de juro neutro, que mantém 
a economia operando a plena carga sem aceleração da 
inflação. Se o juro for fixado abaixo dessa taxa neutra a 
inflação se acelerará; se for fixado acima a inflação cederá. 
O juro real é o mecanismo de equilíbrio entre a oferta e a 
demanda. Lembre-se: a taxa básica de juros é exógena e 
a quantidade de moeda é endógena.

Assim, para a teoria convencional não é possível fixar 
a taxa real de juros abaixo da taxa de crescimento da eco-
nomia. A taxa de juros será fixada, por um banco central 
que se preocupe com a inflação, no nível requerido para 
estabilizar os preços. O nível desse juro real, se menor ou 
maior do que a taxa de crescimento da economia, será 
determinado pelas condições reais de operação daquela 
economia. Ou seja, pode até ser fixada abaixo da taxa de 
crescimento da economia, desde que as condições reais 
de operação da economia permitam.

Para entender melhor o que significa “condições reais 
de operação daquela economia” é melhor considerarmos 
alguns exemplos.

Por que o juro no Japão é tão baixo? Esse é um tema 
que com alguma frequência aparece no debate público 
brasileiro. A resposta da teoria convencional ou ortodoxa 
a essa questão é que fatores reais mantêm a taxa de pou-
pança muito elevada.

Mas isso quer dizer então que é necessária poupança 
prévia para financiar o investimento? Não! Já vimos que a 
causalidade é do investimento para a poupança. Quando, 
por algum motivo – em geral alguma alteração no estado 
das expectativas, diria Keynes – há um otimismo que 
resulta na elevação do investimento, o produto e a renda 
crescem. As regras reais de funcionamento da economia 
japonesa estabelecem que uma parcela substantiva desse 
produto que foi gerado será poupado. Dessa forma não 
há pressão sobre os mercados de bens e serviços e, 
portanto, não há pressão para subir juros reais.

Que estendemos por “regras reais”? Por exemplo as 
regras de funcionamento do sistema público de previdên-
cia. Se a previdência pública tem benefícios muito baixos 
as pessoas poupam parte substancial de sua renda – e, 
portanto, do crescimento da renda – para constituir um 

fundo para a previdência. Por “regras reais” entende-se os 
critérios de elegibilidade, limite de idade e valor do benefício 
do sistema previdenciário.

E, o fato de o juro real ser muito baixo no Japão tem 
consequências para a dívida pública. Como o Japão é 
uma sociedade que opera em condições potenciais de 
permanente excesso de oferta sobre a demanda, o setor 
público acaba por ter que produzir um déficit público per-
manente para completar a demanda que falta: quando a 
taxa de juros chega a zero, a potência da política monetária 
reduz-se muito e resta a política fiscal. A acumulação de 
dívida pública é resultado dos juros baixos, e não o con-
trário. A dívida é enorme porque a taxa neutra de juros 
é muito baixa.

C
ertamente as elevadíssimas taxas de poupança 
chinesas resultam de regras reais como as que 
tratamos para a sociedade japonesa. Além de 
um sistema previdenciário muito avarento na 
China, como ocorre também no Japão, parcela 
significativa do gasto com saúde e com educa-

ção, mesmo quando públicas, são cobrados. A singeleza 
do Estado de bem-estar acaba por estimular elevada taxa 
de poupança. Há evidencias de que a lei do filho único 
também estimulou a poupança: as famílias com filhos 
homens precisam poupar para conseguir comprar um 
apartamento. A lei do filho único acabou por gerar um 
grande desequilíbrio de gênero na sociedade chinesa. Um 
homem adulto jovem para conseguir uma esposa precisa 
ter um apartamento.

Como interpretar os baixíssimos juros da economia 
americana à luz da visão convencional? Os títulos de dí-
vida do Tesouro norte-americano são vistos pelo mundo 
todo como ativo livre de risco. Por segurança as pessoas 
estão dispostas a carregar em seus portfólios quantidades 
apreciáveis de dívida do Tesouro americano, mesmo que 
a remuneração seja muito baixa. Assim, há um fluxo de 
recursos financeiros do resto do mundo para os EUA que 
financia o déficit externo dos EUA a juros muito baixos 
(muitas vezes negativos).

Adicionalmente, há trabalhados recentes que sugerem 
que os juros muito baixos na economia americana é conse-
quência da piora da distribuição de renda com o aumento 
da desigualdade observada naquela sociedade nas últimas 
quatro décadas e meia. A piora da desigualdade representa 
a concentração de parcelas crescentes da renda daquela 
economia em poucas mãos. Esses super-ricos poupam 
quase toda a sua renda. O excesso de poupança frente 
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ao investimento acaba por baixar os juros, o que estimula 
o endividamento dos mais pobres, reforçando ao longo 
do tempo a concentração de renda no topo da distribuição 
de renda.

De que forma podemos entender os elevados juros 
no Brasil nos anos 2000, mesmo após a acumulação de 
reservas ter reduzido muito o risco país? Nesse período, 
a política de valorização do salário mínimo manteve a taxa 
de crescimento do salário mínimo sistematicamente acima 
do crescimento da economia. Essa política teve impactos 
muito positivos sobre a redução da pobreza e a elevação do 
bem-estar. No entanto, a política produzia queda da parcela 
do ganho de renda advinda do crescimento que seria pou-
pada. Note, não é que a poupança prévia se reduziu. Não! 
Simplesmente a poupança adicional gerada com resultado 
do crescimento do produto se reduzia, como proporção 
desse produto, fruto do impacto da política sobre as deci-
sões de consumo e poupança. Ao longo desse período a 
participação do consumo no PIB cresceu. Ou seja, a parcela 
poupada da renda nacional declinou.

Uma 
desinflação 
mais rápida 
ou mais lenta 
tem impactos 
sobre o 
emprego 
e sobre o 
crescimento 
ao longo 
do ciclo 
econômico
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Note que nos exemplos que tratei nos parágrafos 
anteriores – Japão, China, EUA e Brasil – os juros são 
determinados pelo mesmo conjunto de fenômenos. Pela 
interação do marco legal e institucional vigente com o 
regime de política econômica e o impacto desses fatores 
nas escolhas dos agentes econômicos. E o balanço entre 
a oferta e demanda agregada em cada economia fruto 
dessas decisões produzirá o juro real vigente em cada 
sociedade. Essa é a visão ortodoxa da formação da taxa 
de juros real.

A maioria dos modelos da teoria tradicional apresenta 
essa separação entre o mundo real e o mundo monetário. 
A taxa de juros real é determinada pelo marco legal e insti-
tucional da economia. O regime de política econômica e a 
taxa de crescimento da produtividade do trabalho também 
determinam o juro real. No longo prazo, a taxa de inflação 
não tem efeitos apreciáveis sobre o mundo real, isto é, 
sobre o crescimento econômico, a distribuição de renda, 
os juros reais etc.

Isso não significa que a política monetária é inócua, 
pois somente atua sobre a inflação e não tem efeitos 
reais. A política monetária influencia o ciclo econômico. 
Uma desinflação mais rápida ou mais lenta tem impactos 
sobre o emprego e sobre o crescimento ao longo do ciclo 
econômico.

Até antes da grande crise financeira global o consenso 
entre a academia era que os efeitos da política monetária 
se restringiam ao ciclo econômico. Não havia grandes 
impactos sobre a produto no longo prazo ou mesmo so-
bre o crescimento de longo prazo, bem como não havia 
impacto sobre o emprego ou a taxa de desemprego no 
longo prazo.

Há hoje diversos autores que consideram que pode 
haver impactos de longo prazo da política monetária. 
Por exemplo, se a política monetária atrasa muito a 
recuperação de uma economia após uma crise, por ser, 
por exemplo, muito conservadora, pode haver impactos 
sobre o longo prazo. O atraso na recuperação do emprego 
pode produzir perda de conhecimento dos trabalhadores 
desempregados afetando permanentemente a emprega-
bilidade dessas pessoas. Essa perda de capital humano 
produz uma perda permanente no nível do produto. Esse 
fenômeno é conhecido na literatura por histerese. Por 
questões como essa é que a legislação que estabeleceu a 
independência do Banco Central do Brasil estabelece que, 
além da inflação, a política monetária tem como objetivo 
suavizar o ciclo econômico.

Assim, resumindo: para a teoria convencional, o juro real 
é um fenômeno real. Como vimos, o juro nominal de curto 

prazo é fixado pelo Banco Central. É a variável exógena, e 
a quantidade de moeda e o crédito são endógenos. Assim, 
é perfeitamente possível o BC escolher fixar a taxa real 
de juros abaixo da taxa de crescimento da economia. No 
entanto, se por algum motivo a taxa neutra for maior do 
que a taxa de crescimento do produto real e se o BC insistir 
em manter a taxa abaixo da neutra, pois deseja manter a 
taxa abaixo da taxa de crescimento da economia, haverá 
aceleração permanente da inflação. Se a autoridade mo-
netária estiver disposta a aceitar a permanente aceleração 
da inflação é perfeitamente possível fixar a taxa de juros 
reais abaixo da taxa de crescimento da economia, mesmo 
que a taxa de juros neutra seja maior do que a taxa de 
crescimento da economia.

S
e eu entendo corretamente os textos de ALR, 
ele discorda da visão convencional da formação 
da taxa de juros reais. O pensamento econômico 
heterodoxo, muito popular no Brasil, compartilha 
com ALR essa discordância. Já gastei um bom 
tempo me debruçando sobre os trabalhos dos 

economistas brasileiros heterodoxos, mas tenho dificulda-
de de saber o que eles colocam no lugar. Com os textos 
de ALR tenho a mesma dificuldade. Com qual teoria ou 
modelo ALR trabalha?

Por exemplo, parece que ALR considera que a relação 
entre taxa de juros e inflação é oposta ao sugerido pelo 
modelo tradicional. No modelo tradicional, maiores taxas 
de juros reduzem a inflação, pois reduzem a demanda; e 
vice-versa com menores taxas de juros. Para ALR a ele-
vação da taxa de juros eleva a inflação. Esse resultado é 
uma possibilidade teórica. Em texto com Marcos Lisboa 
há algum tempo, elaboramos essa possibilidade. Adicional-
mente não parece haver qualquer evidência empírica que a 
relação entre juros e inflação seja o contrário da defendida 
pelo modelo convencional. Pelo contrário. A evidência é 
amplamente favorável ao modelo tradicional. Segue na 
próxima página o texto com Marcos Lisboa publicado no 
Valor Econômico em 20 de janeiro de 2017.
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NADA DE NOVO NO DEBATE MONETÁRIO  
NO BRASIL
Marcos Lisboa e Samuel Pessôa

Tudo pode acontecer, comenta o sábio.
Mas, como proceder no caso deste paciente,  

pergunta o enfermeiro.

André Lara Resende sugeriu, neste Jornal, que os 
juros nominais praticados pelo Banco Central são a causa 
da alta inflação no Brasil. Essa sugestão vai na contramão 
do modelo padrão para condução da política monetária.

A teoria permite muito. A prescrição de políticas 
públicas, por outro lado, requer a análise das evidências 
empíricas para tratar o caso particular.

O modelo padrão implica que, caso a inflação prevista 
esteja acima da meta, maiores juros reais reduzem o con-
sumo e o investimento e, com isso, a inflação futura. No 
caso inverso, deve-se reduzir os juros reais, o que induz a 
retomada da atividade.

Desde meados do século 20, no entanto, sabe-se 
que, dependendo dos parâmetros, os modelos usuais da 
macroeconomia podem gerar dinâmicas bem diferentes.

Juros maiores podem resultar tanto em maior inflação 
quanto, como ocorre no modelo padrão, em queda da 
inflação por meio da redução da atividade econômica e 
aumento do desemprego.

No começo da década de 1970, descobriu-se que as 
dificuldades eram ainda maiores. Qualquer trajetória de 
preços é compatível com os modelos convencionais, mes-
mo com hipóteses bastante restritivas, como mostram os 
teoremas conhecidos como “Anything Goes”.

A teoria econômica não limita o que pode ser observado 
nos mercados, mas, apenas, identifica as condições com-
patíveis em cada caso e os resultados esperados.

Cabe aos trabalhos aplicados, com auxílio da teoria, 
discriminar as circunstâncias específicas, identificar as con-
jecturas que devem ser rejeitadas e propor as intervenções 
mais adequadas em cada caso.

Do acadêmico, espera-se imaginação, desde que em-
basada por sólidos argumentos. Do formulador da política 
pública, por outro lado, espera-se a análise da melhor evi-
dência disponível para adotar medidas que podem afetar a 
muitos. A política monetária requer o cuidado do enfermeiro.

Em artigo recente, John Cochrane propõe que aumen-
tos da taxa nominal de juros podem ajudar na recuperação 
da economia americana, além de sugerir que o modelo 

padrão admite resultados inesperados, mesmo quando a 
taxa neutra de juros seja maior do que zero.3 Seria desejável 
uma robusta evidência empírica para extrair dessa possi-
bilidade uma proposta de condução alternativa de política 
monetária no Brasil.

Além disso, um Banco Central que antecipe correta-
mente a queda da atividade e da inflação deve reduzir a 
taxa de juros. Portanto, não deve surpreender uma cor-
relação entre juros menores e inflação mais baixa. Como 
comenta Carlos Eduardo Gonçalves, deve-se ter cuidado 
para não confundir uma correlação, decorrente da política 
adequadamente conduzida, com uma causalidade espúria 
da taxa de juros sobre a inflação.

Em agosto de 1979, Paul Volcker assumiu a Presidência 
do Banco Central norte-americano (FED). A inflação esta-
va em cerca de 9% ao ano, e se esperava que pudesse 
aumentar ainda mais. Volcker iniciou um longo período 
de combate à inflação, e a taxa básica de juros chegou a 
ultrapassar 18% ao ano.4

A política monetária vinha de pouco mais de uma déca-
da de leniência com a inflação, acomodando choques de 
oferta, como o do petróleo. Essa longa leniência contami-
nou as expectativas e tornou o combate à inflação muito 
mais custoso. Havia dúvidas sobre o comprometimento do 
FED com a estabilização da economia e foram necessários 
quase quatro anos para que a inflação cedesse.5

a
inflação corrente depende da ociosidade da 
capacidade de produção assim como da ex-
pectativa sobre os preços futuros. Empresas 
que vendem menos tendem a reduzir preços. 
Uma maior inflação esperada, porém, significa 
maiores custos para a produção no futuro e, 

portanto, requerem novos aumentos de preços.
A evidência disponível indica que a estratégia decorrente 

do modelo padrão foi eficaz enquanto foi possível, como no 
caso dos EUA, nos anos 1980, e do Brasil despois da estabi-
lização.6 Quanto maior for a credibilidade da política, menor 
será o custo de aumento do desemprego desse ajuste.

Pode-se criticar a qualidade da execução da estratégia 
do modelo padrão em vários momentos. Mas não parece 
haver evidência de que cortes abruptos de juros reduzam 
a inflação por aqui. A condução da política monetária em 
2011 ilustra as consequências da intervenção motivada por 
um diagnóstico equivocado.

No entanto, a política monetária perde o seu instru-
mento, a taxa básica de juros, quando a taxa neutra de 
juros se aproxima de zero, como ocorreu nos países de-

FLORETE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

125JUNHO 2022

NOTAS DE RODAPÉ

1. Considero moeda um passivo líquido do Banco Central (BC) que não rende 
juros. Às vezes se chama por moeda qualquer passivo do BC líquido.

2. Esta seção segue de perto minha coluna da Folha de S. Paulo intitulada “Im-
primir dinheiro contra a crise?” e publicada em 3 de maio de 2020.

3. John Cochrane, “Michelson-Morley, Occam and Fisher: The Radical Implica-
tions of Stable Inflation at Near-Zero Interest Rates”, mimeo, dezembro de 2016.

4. Há sólida evidência de que o melhor manejo de política monetária, na virada 
dos anos 70 para os 80, estabilizou a inflação e colaborou com o longo período 
conhecido por grande moderação. A identificação estatística do modelo padrão 
no período de melhor manejo da política monetária é mais difícil exatamente 
devido à maior estabilidade das séries. Ver, entre outros “Has monetary policy 
become more effective?” Jean Boivin and Marc P. Giannoni, The Review of 
Economics and Statistics, Agosto de 2006; Luca Benati e Paolo Surico. 2009, 
“VAR Analysis and the Great Moderation” American Economic Review, 99(4), e 
“Monetary policy matters: Evidence from new shocks data”, de S. Mahdi Barak-
chian e Christopher Crowe, Journal of Monetary Economics, Novembro de 2013.

5. Marvin Goodfriend e Robert King em “The Incredible Volcker Disinflation”, 
no Journal of Monetary Economics, 2005, narram detalhadamente o processo 
de inflação e desinflação da economia americana nas décadas de 60 até 80.

6. Uhlig, no trabalho “What are the Effects of Monetary Policy on Output? Re-
sults from an Agnostic Identification Procedure”, Journal Monetary Economics, 
2006, contesta a aplicação do modelo tradicional para no período Volcker. Para 
uma crítica à estratégia de identificação nesse trabalho, ver “A New Measure 
of Monetary Shocks: Derivation and Implications”, de Christina D. Romer e 
David H. Romer, American Economic Review, de setembro de 2004 e “Sign 
Restrictions, Structural Vector Autoregressions, and Useful Prior Information, 
Econometrica, de setembro de 2015: 1963-1999, de Christiane Baumeister e 
James D. Hamilton.

7. Em recente trabalho, “Are Low Interest Rates Deationary? A Paradox of 
Perfect-Foresight Analysis”, Mariana Garcia-Scmidt e Michael Woodford da 
Universidade de Columbia, considerando hipóteses menos exigentes quanto 
à capacidade cognitiva dos agentes no processo de formação das expectativas, 
excluem soluções dinâmicas com essas características.

senvolvidos a partir de 2008. O modelo padrão tem pouco 
a dizer nesse caso.

Os países que enfrentaram esse caso extremo adota-
ram duas estratégias.

A primeira foi o afrouxamento quantitativo. Os Bancos 
Centrais passaram a comprar títulos públicos de longo 
prazo no mercado, reduzindo o seu prêmio de risco em 
comparação com a dívida de curto prazo, para induzir a 
retomada do consumo e do investimento.

A segunda, conhecida por orientação prospectiva (“fo-
ward guidance”), foi sinalizar que a trajetória da taxa de juros 
de longo prazo seria consistente com uma retomada da 
economia. Os juros de longo prazo permaneceriam abaixo 
do que o devido para compensar os juros curtos mais altos 
do que deveriam ser.

A lenta retomada da economia americana resultou na 
busca por alternativa, como a analisada por Cochrane.

Suponhamos que, em um regime com taxa de juros real 
próxima a zero, o FED surpreenda e anuncie o aumento da 
taxa de juros nominal. O resultado pode ser o aumento da 
expectativa de inflação. 

Essa conjectura não requer pouco. As pessoas devem 
acreditar que os juros reais permanecerão estáveis, apesar 
dos maiores juros nominais, e que essa crença seja com-
partilhada por todos.

Em seguida ao anúncio da elevação dos juros nominais, 
as pessoas revisam as suas expectativas de inflação para 
maior, pois acreditam que os juros reais não são determi-
nados pela política monetária nem no curto prazo (resultado 
conhecido por superneutralidade da moeda). Em função 
da elevação das expectativas, mesmo com a economia 

muito fraca, os empresários aumentam os seus preços, 
e, consequentemente a inflação sobe. Segue o resultado 
incomum: juro maior acarreta maior inflação.7

Nada indica que a conjectura seja válida para a econo-
mia brasileira. A nossa maior taxa de inflação convive com 
uma elevada taxa real de juros, o que vai de encontro à 
motivação do debate sobre política monetária nos países 
desenvolvidos, onde as dificuldades decorrem de juros 
reais perto de zero. Adicionalmente, como vimos no 
parágrafo anterior, a trajetória surpreendente tem como 
hipótese que a política monetária não afeta o juro real, 
mesmo no curto prazo.

Os testes empíricos disponíveis indicam que o modelo 
padrão funciona por aqui: aumento da taxa real de juros 
reduz a demanda, como ilustra a atual queda da inflação 
em contraposição ao afrouxamento da política monetária 
a partir de agosto de 2011. São bem-vindas evidências 
contrárias.

Resta, porém, uma conclusão comum aos diversos 
casos analisados por Cochrane, citado por André Lara. O 
combate à inflação requer uma política fiscal que garanta o 
ajuste de longo prazo das contas públicas. Caso contrário, 
a política monetária será ineficaz, seja aumentando, seja 
reduzindo a taxa de juros.

Assim terminamos, como nos parece concluir o artigo 
de André Lara. O risco de não fazermos um ajuste fiscal 
sustentável será a volta da inflação disfuncional. 

O autor é físico, economista e pesquisador do Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).
samuel.pessoa@fgv.br
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SAO 
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O Rio de Janeiro prossegue sua saga de pecado capital federativo. 
Vítima de uma tunga histórica, espera por uma indenização que 
nunca chegou, nem pelo dano emergente, muito menos pelos lucros 
cessantes. A imagem de seu padroeiro, flechado, antes metafórica 
ironia, soa hoje mais real do que nunca. Apesar do torso dilacerado, 
trata-se de um corpo que enverga, mas não cai; sangra, sem perder a 
seiva da vida. O Rio é uma caixa de ressonância muda. E assim segue 
a cidade, em perene descaminho, espremida entre o rochedo e o mar, 
equilibrando-se entre a sarjeta e um meio-fio de esperança. 
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Pianista e musicóloga  

Os portugueses só começaram a interessar-se pelo território, desco-
berto por navegantes enviados por D. Manuel em 1501, após a implanta-
ção, em 1555, de uma colônia protestante francesa numa ilha da Baía de 
Guanabara, comandada pelo aventureiro Nicolas Durand de Villegagnon. 

Hábeis negociadores, os mair – assim chamavam os índios aos fran-
ceses – forjaram uma sólida aliança com os tupinambás, essencial tanto 
para a obtenção de alimentos, em troca de machados, facas e outros 
artigos, como para a aprendizagem de como subsistir no trópico: dormir 
em redes, defender-se dos mosquitos, comer mandioca e beber cauim. Já 
tinham sido eles advertidos pelo patrão calvinista, antes de embarcarem:

“Nem pão, nem vinho. Em vez de pão, uma farinha extraída de raízes. 
E como lá não crescem uvas, beberão caldo de milho fermentado pela 
saliva das índias. Em compensação, prometo-vos liberdade de credo.” 
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aventura francesa acabou por correr mal para os protestantes, 
também sob o aspecto religioso, mas só após duríssimos combates travados du-
rante mais de uma década contra os portugueses. Estes, aliados aos temiminós, 
igualmente habitantes da região e inimigos ancestrais dos tupinambás, lograram 
por fim expulsar definitivamente os obstinados calvinistas, com a diplomática 
intervenção de jesuítas, Anchieta e Nóbrega. 

Denominados perô pelos índios tupinambás (e às vezes perô-angaipá, ou 
seja, “que nada valem”), a partir de então os portugueses confirmaram-se 
como únicos senhores brancos do território, embora os ataques de piratas e 
de traficantes europeus continuassem com caráter incidental durante os três 
séculos subsequentes. 

Desses rudes embates entre mairs e perôs resultaram duas consequências 
significativas: a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro por Estácio 
de Sá, em 1º de março de 1565, cerca do sopé do Pão de Açúcar, e a publicação, 
em 1576, de um extraordinário livro intitulado “Viagem à terra do Brasil”, do sa-
pateiro calvinista Jean de Léry, que narra um segmento da fracassada aventura 
francesa e, sobretudo, o encontro dos calvinistas com a cultura aborígene. 

O livro de Léry constitui o primeiro documento etnológico sobre os índios 
habitantes da Guanabara, e como tal é leitura fascinante, tanto por representar 
a pré-história da cidade do Rio de Janeiro como pela atenta e quase empática 
apresentação da cultura tupinambá. Como se não bastasse, seu estilo é claro e 
fluente, digno de um contemporâneo de Montaigne. 

Indignado com a súbita renúncia de Villegagnon ao protestantismo e as suas 
práticas injustas e violentas como chefe da colônia, Léry foi expulso do forte com 
alguns companheiros e decidiu regressar à França numa viagem atribulada em 
que tiveram de comer seus cintos, suas correias, as velas de sebo do navio e 
mesmo as solas dos sapatos, fervidas longamente, como explica ao pormenor. 
Decidiu-se a narrar a experiência sobretudo para denunciar o comportamento do 
chefe traiçoeiro, mas ao fazê-lo deixou um documento precioso, que foi traduzido 
e reeditado várias vezes na Europa. 

Ao ler a narrativa de Léry, cujo nome em língua tupi significa Grande Ostra, 
(para a hilaridade dos seus aliados) é impossível não reconhecer nos primeiros 
habitantes da Guanabara algo que poderíamos denominar Ortgeist carioca (es-

A
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pírito do lugar, assim como Zeitgeist significa o espírito 
de uma época). Assim, escreve ele: os selvagens “amam 
as pessoas alegres, galhofeiras, liberais, aborrecendo os 
taciturnos, avaros e neurastênicos”. Sua propensão aos 
excessos dionisíacos: “Eu os vi dançar e beber três dias 
e três noites consecutivas, mas ainda, depois de saciados 
e bêbados a mais não poder, vomitarem quanto tinham 
bebido e recomeçarem mais bem dispostos do que antes”. 
A própria escassez de vestuário nas mulheres é louvada 
pelo maleável calvinista: “a nudez das índias nada deve a 
damas hipervestidas da Europa em formosura”. E, quanto 
à hospitalidade cariocas, registra: “recebem com muita 
cordialidade os estrangeiros”. E, ainda, o amor à estrita 
limpeza corporal: “Limpam as mães os rabinhos de seus 
filhos pequenos com gravetinhos, mantendo-os limpíssi-
mos”. Por fim, a cortesia, virtude carioca por excelência: 
“Os selvagens não costumam interromper o discurso 
de ninguém”. Eis aí um retrato psicológico que nenhum 
carioca julgaria inverídico.

Muito singular é um certo diálogo referido por Léry e 
que cabe transcrever na íntegra, por sua pertinência atual: 

“Os nossos tupinambás muito se admiram dos fran-
ceses e outros estrangeiros irem buscar o seu arabutan 
(pau-brasil). Uma vez um velho perguntou-me: Por que 
vindes vós outros, mairs e perôs, buscar lenha tão longe 
para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? 
Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, 
e que não a queimávamos, como ele o supunha, mas dela 
extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com os 
seus cordões de algodão e suas plumas.”

“Retrucou o velho imediatamente: – e porventura pre-
cisais de muito? – Sim, respondi-lhe, pois no nosso país 
existem negociantes que possuem mais panos, facas, 
tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis 
imaginar e um só deles compra todo o pau-brasil com 
que muitos navios voltam carregados. – Ah, retrucou o 
selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois 
de bem compreender o que eu lhe dissera: – Mas esse 
homem tão rico de que me falas não morre? – Sim, disse 
eu, morre como os outros.”

“Mas os selvagens são grandes discursadores e costu-
mam ir em qualquer assunto até o fim, por isso perguntou-
-me de novo: – e quando morrem para quem fica o que 
deixa? – Para seus filhos, se os têm, respondi; na falta deles 
para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, 
continuou o velho (…) agora vejo que vós outros mairs sois 
grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes 
incômodos, (…) e trabalhais tanto para amontoar riquezas 
para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem! 

Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los 
também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos; mas 
estamos certos de que depois da nossa morte a terra que 
nos nutriu também os nutrirá, por isso descansamos sem 
maiores cuidados.” 

Ainda nessa linha de raciocínio, Léry observa que os 
índios se abstinham de comer ovos, e se horrorizavam ao 
os ver comê-los: “os mair não têm paciência de esperar e 
comem uma galinha inteira num ovo!”. 

Quando nos confrontamos com o estado atual de 
extrema degradação ambiental da outrora límpida baía, 
evocamos a olvidada sabedoria ecológica tupinambá com 
alguma melancolia. 

Bons selvagens? Rousseau dixit, enganado. Viviam 
num paraíso terrestre de puríssimas águas, ares limpos, 
vicejantes florestas, abundantes frutos, caça e pesca, 
num clima ameno durante quase todo o ano, excetuando-
-se o verão. Ainda assim, o ideal da vida aborígene era o 
combate feroz e incessante aos inimigos, seus vizinhos 
étnica e linguisticamente aparentados, como única via 
para o aperfeiçoamento virtuoso do guerreiro através da 
exibição de coragem. Tal como na Grécia antiga. Ao contrá-
rio desses, não visavam butins materiais, nem mulheres. 
Apenas troféus vivos, monnaie vivante para maior honra 
e devoração ritual.

Ooutro polo estruturante da vida nativa 
era o culto aos mortos, mediante complexos rituais desti-
nados a garantir que seus espíritos pudessem aceder ao 
Guajupiá, um paraíso dançante, lugar de repouso “onde 
as almas dançam sempre, sem que nada lhes falte”. 
Não seriam estranhas tais aspirações ao temperamento 
dos atuais cariocas. Menos próximas a eles, todavia, as 
condições para a correta vingança contra os inimigos do 
familiar morto, que consistia em prendê-los, abatê-los e 
devorá-los. Léry descreve o cerimonial: “com as clavas 
matam os inimigos com um único golpe na cabeça. Como 
um boi no matadouro”. E, a seguir, “as velhas esfregam 
e escaldam o corpo com água fervente para arrancar-lhe a 
pele”. Dançavam então longamente ao som de flautas e 
pífaros feitos dos ossos de antigos prisioneiros, para depois 
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ingerirem “desde os dedos dos pés ao nariz e à cabeça, 
com exceção dos miolos, em que não tocam”.

A aventura de Villegagnon não seria a última ocasião 
em que os protestantes tentariam arrebatar a imensa terra 
brasilis ao domínio dos católicos. São já 30% dos brasileiros 
que hoje se declaram seguidores das igrejas reformadas 
pentecostais. Constituíram um dos apoios essenciais à 
eleição de Jair Bolsonaro à Presidência do Brasil em outubro 
2018. Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, 
ou seja, presidente da Câmara Municipal, é bispo licenciado 
da Igreja Universal do Reino de Deus, e tem sido acusado 
de sabotar tenazmente o Carnaval carioca por motivos reli-
giosos, além de insuflar a destruição de templos de cultos 
afro-brasileiros, que abrigam, nas suas palavras, espíritos 
imundos. E assim investe contra o original e secular sincre-
tismo religioso vigente no país. No Rio de Janeiro, como 
em qualquer cidade brasileira, não é incomum um cidadão 
declaradamente católico consultar os orixás num terreiro 
de umbanda, ou procurar cura para seus males corporais 
num templo espírita visitado pelo espectro do famoso Dr. 
Oswaldo Cruz (1872 -1917).

Façamos um salto de uns quantos séculos entre a 
fundação da cidade, em 1565 (Estácio de Sá, o fundador, 
perderia a vida dois anos mais tarde, ferido por uma certeira 
flecha tupinambá que lhe entrou sob a viseira do elmo e 
lhe perfurou um olho), até a chegada do Príncipe Regente 
e sua corte migrante em 1808, e que resultou na primeira 
abertura ao mundo dos portos brasileiros. Talvez a maior 
façanha da colonização portuguesa tenha sido o ciumento 
e radical fechamento dos portos ao longo de três séculos, 
protegendo a colossal extensão do território brasileiro da 
cobiça estrangeira.

Segundo os testemunhos dos estrangeiros visitantes, 
apesar do esplendor de sua moldura natural, o Rio de Ja-
neiro nos alvores do século XIX era uma cidade suja, feia 
e mal-cheirosa. Esgotos a céu aberto, ausência de policia-
mento, pouca ou nenhuma iluminação, ruas tortas, casas 
mal construídas. Nos 13 anos em que o Rio foi sede do 
Império português, a metamorfose foi radical. O príncipe re-
gente tomou rápidas medidas de urbanização, mandou criar 
uma Intendência de Polícia, construiu chafarizes, pontes 
e calçadas. Ruas foram abertas. Instalou-se pela primeira 
vez a iluminação pública. Comerciantes ricos pagavam de 
seu bolso certos trabalhos e melhorias, obtendo em troca 
títulos de nobreza ou condecorações.

D. João possibilitou a qualquer cidadão a abertura de 
escolas de ensino básico, que funcionavam na própria casa 
do professor. O Jardim Botânico, dos mais belos que se 
conhecem, foi obra do príncipe, bem como a chamada 

Missão Francesa, pela qual foram trazidos ao Rio artistas 
e arquitetos franceses para embelezar a urbe nascente. 
Surgiram teatros, montaram-se espetáculos musicais. A 
tradicional reclusão das mulheres brancas (“as branquinhas 
do reino”, como eram chamadas desdenhosamente pela 
população negra e mestiça), lamentada por vários visitantes 
estrangeiros, achava-se em vias de desaparecer. Já podiam 
as senhoras brancas sair à rua, frequentar cabeleireiros, 
comprar vestidos franceses, tomar o chá vespertino nas 
novas confeitarias.

De 50.000 habitantes, em 1808, a população carioca 
dobrou nos 13 anos seguintes. A estreita rua do Ouvidor 
passou a exibir montras de lojas luxuosas, com últimos 
modelos da moda europeia. 

Da enorme bagagem trazida pela corte ao Rio, assom-
bravam os sessenta mil volumes que viriam a constituir 
o núcleo da Biblioteca Nacional, as coleções científicas. 
Gráficas, faculdades, festas públicas. Era o brilho das me-
trópoles europeias trazido de chofre ao modesto mundo 
carioca, até então provinciano e acanhado. 

Parte da família real instalou-se na Quinta da Boa Vista 
– o príncipe regente, com D. Maria I já demente e os dois 
infantes, Pedro e Miguel – enquanto Carlota Joaquina e 
as filhas ocupavam uma mansão nas cercanias do atual 
Largo do Machado, a uma prudente distância do marido. 

GUANABARA
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D. Pedro apreciava nadar nu nas águas límpidas da baía, 
contam os cronistas, para fortalecer o corpo. Saía com o 
irmão a cavalo, caçavam nas florestas, namoravam. D. Pe-
dro, bom guitarrista, embuçado para não ser reconhecido, 
frequentava os botequins boêmios do velho centro onde 
se fazia música até a madrugada.

 

Praticava-se na Guanabara e em suas redondezas 
a caça à baleia, denominada “armação”. Disso restam al-
guns topônimos, como a Ponta do Arpoador, em Ipanema, 
ou a Armação dos Búzios, na região dos lagos. Saltavam na 
Baía os golfinhos, animais heráldicos da cidade, tão jocosos 
como seus habitantes arquetípicos, os cariocas da mala 
vita, malandros dançarinos de lundu.

O trabalho braçal, evidentemente, era exercido por es-
cravos, tanto nas casas como nas quintas e nas fazendas 
de cana-de-açúcar e café. Negros fugidos das fazendas 
instalavam-se em quilombos na Serra da Carioca, inspirando 
o pavor do “haitianismo”, ou seja, o pânico à sangrenta 
revolução de escravos que abalou o Haiti em 1794. 

As condições sanitárias, porém, mantinham-se deplorá-
veis, o que se foi agravando até ao ponto de a cidade passar 
a ser conhecida como o Porto Podre. A febre amarela 
atacava sobretudo os marinheiros estrangeiros, desprovi-
dos da imunidade adquirida pelos autóctones, com óbitos 
numerosíssimos. A cidade, com o aumento exponencial 
da população, se tornara pestilenta.

Somente durante a República, a partir de 1889, alterar-
-se-ia o panorama sanitário da cidade, com as grandes 
reformas urbanísticas de Pereira Passos, o Haussmann 
da nova Rio de Janeiro e, sobretudo, o combate científico 
à peste bubônica e à febre amarela. Por fim, o porto foi 
declarado seguro.

Com o fim da Escravidão, em 1888, acorreu aos 
grandes centros urbanos a massa de cidadãos negros 
livres, sem moradia, sem educação, sem qualquer apoio 
das autoridades à sua sobrevivência. A implantação das 
favelas no Rio, iniciada ao término da Guerra de Canudos 
(1896-1897), origina-se do regresso à então capital dos 
combatentes do cruento massacre no sertão da Bahia. 

O nome favela remete a uma planta espinhosa, nativa da 
caatinga nordestina, que irrita a pele de quem a roça. Hoje, 
aproximadamente um quinto da população da megalópolis 
carioca habita uma favela, comunidade de moradores de-
nominada por algum criativo funcionário do governo como 
“assentamento subnormal”. 

A um visitante do século XXI à terra carioca (esse 
gentílico se aplica só aos habitantes da chamada “Cidade 
Maravilhosa”, alcunha criada em 1918 pelo escritor Coelho 
Neto), chama a atenção o fato de que os mapas da cidade 
não assinalem a localização das muitas centenas de favelas, 
algumas em morros, outros na planície, à volta da cidade. 
Delas consta apenas o topônimo, figurando como um 
espaço vazio e demarcado sem qualquer outra indicação. 

Desse silenciado mundo de cidadãos sem direitos 
territoriais ou de saneamento provieram algumas das cria-
ções mais brilhantes da cultura carioca, como a invenção 
do samba, ou a celebração da festa carnavalesca mais 
famosa do planeta.

A partir de meados do século XX, ocorreu um momento 
marcante na história da cidade, quando nela habitavam 
músicos, escritores, pintores, cineastas, jornalistas, atores, 
desportistas e tantos outros criadores que projetaram a 
cultura do país mundo afora. Nesses anos era possível 
cruzar nas ruas do Rio com figuras com Oscar Niemeyer, 
Lucio Costa, Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos, Francisco 
Mignone, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, 
João Guimarães Rosa, Pixinguinha, João Gilberto, Tom 
Jobim, Clarice Lispector, Elizete Cardoso, Rubem Braga – 
cultor genial de um gênero literário eminentemente carioca, 
a crônica – Glauber Rocha, Chico Buarque, Garrincha, e 
tantas centenas de outros, nascidos alguns em outros 
pagos, mas aderentes ao sopro de liberdade e entusiasmo 
que oxigenava no período a vida e a cultura da cidade. 

Fraturada social e economicamente, desigual, me-
recendo por muitas de suas vicissitudes a pertença ao 
mártir crivado de flechas que é o seu santo padroeiro (em 
homenagem ao rei D. Sebastião), a cidade mantém-se fiel 
ao seu espírito, bela na moldura, violenta nos contrastes e 
inexplicavelmente festiva. 

gildaocruz@gmail.com 
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O 
CHEIRO 
DO RALO
JA FOI  
  PIOR

Ninguém duvida que a crise que se abateu sobre nosso país, e que 
já dura 40 anos, tem sido cruel. O Brasil esperançoso e confiante que 
emergiu para a democracia nos anos 80 não merecia pagar tão caro por 
conduzir uma transição política cheia de erros, de forma ingênua e ineficaz. 
Encantados que estávamos com o retorno à vida democrática, e iludidos 
pelas seduções políticas da vida partidária, viemos tropeçando ladeira 
abaixo em mãos de uma classe política incapaz de fazer reformas, e com 
inaptidão para planejar nosso futuro. Sem timoneiros, o barco vai à deriva. 

De fato, nos faltou esse tempo todo a visão estratégica da China, que 
desperta como o grande império que já foi no passado, e que neste perí-
odo de trevas para nós, desabrochou como potência industrial, enquanto 
sequer conseguimos salvar as conquistas industriais que construímos 
em período relativamente recente. Delas restaram apenas as cinzas de 
um passado que não volta mais. Esta situação de incerteza é fruto de 
um país desgovernado, que voltou suas costas para o futuro e prefere 
se iludir com as lideranças regressivas que se alimentam do passado a 
planejar nosso futuro. 

ASPASIA 
CAMARGO
Cientista social 
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m meio a tamanha calamidade, o que não dizer da cidade e do 
estado do Rio de Janeiro, que se fundiram à força em 1975 e se perderam no 
buraco negro da crise brasileira? Devemos reconhecer que, se a crise nacional é 
hoje grave e profunda, em nosso estado todos os problemas se agravam ainda 
mais em função de nossos vínculos federativos e da peculiaridade da fusão, a 
maior responsável pela crise agônica que se abate sobre a capital e o estado, e 
que os nossos políticos escondem. 

 
O RIO DE TODOS OS BRASIS

No passado, fomos durante séculos capital federal, forjamos uma cultura 
própria e alimentamos a crença de que o Rio de Janeiro, que se tornou capital 
da República, era a síntese generosa de um grande Brasil. O ponto central para 
o qual todos convergiam era, de fato, o Rio de Janeiro. Nordestinos perseguidos 
pela adversidade, gaúchos dos pampas, os mineiros, nossos vizinhos, todos 
vinham para a meca que era o Rio de Janeiro. E até mesmo os paulistas, com 
quem vivemos às turras há mais de um século, sempre gostaram de usufruir 
das maravilhas do Rio e adoram nos visitar. 

Toda esta cultura da cidade-capital é a síntese de uma mentalidade acolhedora 
e hospitaleira, mas ela estiolou-se aos poucos e quase não existe mais. Nosso 
passado morreu com a fusão, mais ainda do que com a mudança da capital. A 
fusão foi o segundo e mais destruidor dos terremotos políticos que se abateram 
sobre a ex-capital, contribuindo para desintegrar uma centralidade que se forjou 
durante vários séculos. 

Acrescente-se que, se no regime militar e um pouco depois, tivemos a divisão 
de dois estados importantes e demasiado extensos, como o eram Mato Grosso 
e Goiás. Não há precedentes em qualquer outro período para uma fusão impro-
visada entre dois estados, que exige uma estratégia muito mais difícil. A fusão 
misturou estados vizinhos em situação desfavorável, uma vez que se instalou a 
fragmentação, agravada pela pobreza, então já a tônica no interior. Com a fusão, 
ela penetrou também pela cidade. Misturar uma capital populosa e importante 
com um interior também marcado por velhas identidades e glórias e ignorar 
suas desigualdades institucionais, econômicas e políticas foi, sem dúvida, um 
desastre de difícil reparo. 

E

GUANABARA
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O EXEMPLO ALEMÃO
Para uma obra tão rara e ambiciosa quanto a fusão, que 

pretendia converter o novo estado em potência industrial 
equivalente a São Paulo, convenhamos que algo grandioso 
deveria ter sido engendrado, semelhante aos investimentos 
que a Alemanha Ocidental, moderna e próspera, se dispôs 
a fazer na Alemanha Oriental, decadente e atrasada. 

Mesmo naquelas condições tão raras, a Alemanha 
Oriental, mais pobre e de origem comunista deu o con-
sentimento de sua população para fazer a unificação dos 
dois países, recebendo em troca um investimento colossal 
para equiparar as duas Alemanhas, processo que durou 
30 anos consecutivos. Na fusão do Estado do Rio com a 
ex-capital federal, ao contrário, as negociações da fusão 
foram bem mais sombrias, pois não houve plebiscito nem 
consentimento popular. E, mais uma vez, repetiu-se o 
estupro institucional que desorganizou a administração 
de duas unidades problemáticas da federação brasileira. 

A deterioração institucional decorreu de uma razão 
muito simples: misturamos alho e óleo, de um lado uma 
administração mais moderna e competitiva; de outro, 
um estado politicamente atrasado, dominado por velhas 
oligarquias decadentes, que várias vezes em sua história 
havia tentado modernizar-se, inutilmente. Foi assim com 
Nilo Pessoa no início da República. Houve de novo a mes-
ma tentativa com Amaral Peixoto durante o Estado Novo. 

O parto foi doloroso porque as corporações dos dois 
estados não desejavam misturar-se. Tinham culturas 
diferentes na polícia, na economia, no saneamento, nas 
políticas sociais. Em muitas áreas da administração sequer 
havia concurso público no interior do Estado do Rio. E na 
justiça e nos tribunais, o clientelismo predominava, fazen-
do proliferar a ineficiência do funcionalismo público. De 
tudo isto, o pior é que os recursos prometidos para fazer 
a fusão jamais chegaram ao seu destino em um país que 
foi devorado pela crise. 

E o que somos nós, cariocas e fluminenses, hoje, 47 
anos passados depois desta pobre e calamitosa fusão? 
Um desastre. 

O Rio, que foi o centro da federação, acabaria rebaixado 
em duas etapas. Na primeira, perdeu o status federal e 
se converteu a cidade-estado. Em seguida, com a fusão, 
lhe foi tirada a condição de cidade-estado, com privilégios 
fiscais, para cair na vala comum de um município como 
outro qualquer. Uma aberração que apagou de imediato 
toda uma tradição cultural que durou séculos. 

Passamos da centralidade à condição de periferia no 
tumultuado percurso do federalismo brasileiro. Mas nem 
por isso perdemos a condição de um ente híbrido de com-

posição e origem federal, do qual somos hoje apenas um 
apêndice débil e exangue do estiolado governo federal. 

O estado por sua vez, desprovido de identidade própria, 
vive sufocado por uma capital rebelde, urbana, inovadora 
e exuberante, enquanto o Estado do Rio continua rural, 
embora há muito não seja mais agrícola. Ele se limita a 
palidamente refletir o interior, acanhado e pobre, que jorra 
petróleo, mas que não consegue transformá-lo em motor 
de uma nova economia. A cidade concentra em torno de 
si a população e o PIB metropolitano, enquanto o estado 
não representa ninguém.

ESCLEROSE FEDERATIVA 
As federações, em geral, nascem de um pacto político 

voluntário que jura fidelidade entre as partes. É em torno do 
pacto federativo que se congregam relações permanentes 
de mútua proteção e de trocas que exigem cooperação 
e competição ao mesmo tempo. Cada unidade preserva 
sua identidade própria, mas, ao abrir mão de parte de sua 
soberania, os estados pretendem ser compensados pelo 
que dão com o que recebem. O governo federal por sua 
vez, tem obrigações e compromissos permanentes. Ele é 
o responsável pelo bom encaminhamento do todo, espe-
cialmente por garantir a coesão e a unidade do território. 

A federação é, em suma, a corrente sanguínea que 
irriga todas as partes do organismo, fazendo o oxigênio 
circular nas mais distantes pontas do sistema, de forma 
a garantir a plena unidade política. Seu principal papel é 
defender o território e garantir a segurança de todos, vindo 
se necessário em socorro de uma unidade ameaçada. A 
União administra os recursos fiscais e representa o país 
no exterior. 

No entanto, quando o sistema circulatório da federação 
se esclerosa, por falta de recursos, de vitalidade e de oxi-
gênio, torna-se cada vez mais difícil irrigar com eficiência 
as suas pontas mais distantes, o que compromete a 
capilaridade do organismo. O Rio foi capital e continua a 
ser em alguma medida até hoje um apêndice trabalhoso 
e incômodo do governo federal, sediando suas grandes 
empresas estatais, um grande banco de desenvolvimen-
to econômico, um importante contingente das Forças 
Armadas, e boa parte das repartições públicas, dentre 
elas a Polícia Federal. 

No entanto, clinicamente o Rio é hoje a parte gangre-
nada do sistema federal abatido pela crise. Divorciada 
fisicamente do corpo com o qual ainda se identifica, a 
cidade fenece e o estado, desarticulado e fraco, pouco 
reage diante de sua governabilidade precária, fruto de 
uma crônica e instalada desordem federativa. A história do 
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Estado do Rio de Janeiro, desde a fusão, é sempre sujeita 
a instabilidades, imprevistos e constrangimentos. 

Na federação, o Estado do Rio é quem tudo dá, a 
começar por 80% de seu precioso petróleo, cujo ICMS 
é abocanhado por São Paulo, e cujos royalties estão sub 
judice no STF, e dos quais só conseguimos reter 28%. A 
realidade é que o Rio perdeu a proteção federal, mas alie-
nou também a sua autonomia, mantendo com o governo 
federal uma permanente relação de dependência que 
poderíamos também chamar de heteronomia. No frigir 
dos ovos, a vassalagem que presta ao governo federal lhe 
custa muito caro, pelo muito que abdica e o pouco que 
recebe- especialmente impostos. 

É hora de discutir a relação. O divórcio amigável que 
provocou a mudança da capital não dividiu os bens comuns 
de forma adequada, não exigiu pensão ao mudar de vida, 
nem provocou indenizações diante das perdas sofridas. 
O divórcio nem sequer foi capaz de construir um novo 
contrato amigável entre as partes para gerir o condomínio 
comum que restou no território abandonado e distante. 

No entanto, poucos conseguiram entender o preço 
que pagamos por tamanha omissão, ou confusão. A parte 
mais frágil e desgarrada que ficou para trás perde, em 
tais circunstâncias, o seu próprio eixo, abdicando de sua 
antiga identidade, mas sem ganhar uma nova. A situação 
se resume a render-se de forma acuada e submissa aos 
caprichos e interesses de um poder longínquo. 

Nocauteada, a comunhão política que existiu no pas-
sado se rende ao poder caprichoso e debilitado do mais 
forte, que manda mais do que deve, enquanto suas forças 
lentamente se enfraquecem. O novo estado que nasceu 
do nada, perde energia e poder de decisão. Perde também 
vontade política e a capacidade de sedução, submetendo-
-se aos caprichos políticos do mais forte. Somos hoje, 
infelizmente, um débil e submisso apêndice de um governo 
federal, que abdicou de uma parte de si mesmo e o deixou 
entregue à sua própria sorte. Um divórcio litigioso ou uma 
negociação mais ousada poderia ser o caminho para uma 
federação mais saudável e efetiva. Teríamos nós força e 
convicção para tão ousada iniciativa?

RESTOS MORTAIS 
Este é o diagnóstico político, duro e cruel, do sistema 

federativo brasileiro, sob o ângulo severo da antiga capital. A 
cidade que ainda concentra em seu território um expressivo 
contingente de poder federal e regulatório, composto por 
grandes empresas, um poderoso banco federal, instituições 
militares, órgãos e funcionário federais, apresenta diante 
do Mestre um poder de barganha cada vez mais precário. 

As rixas constantes se banalizam, apesar da gravidade dos 
temas que a provocam. O descaso gera aberrações como 
a que aconteceu com a Estação da Leopoldina, uma joia 
da coroa vítima de uma privatização irresponsável e mal-
sucedida. O Rio abriga, na verdade, os restos mortais da 
infraestrutura federal sucateada pela crise. 

Cabe agora observar as políticas públicas do Estado 
do Rio, já que nenhuma delas consegue se implantar com 
facilidade, seguindo uma linha de comando coerente. A 
desordem resulta da heterogeneidade e fragmentação das 
instituições, das frequentes e desestruturadoras interve-
niências federais sobre um território sem dono. O Porto 
até hoje pertence às Docas e seu uso é dominado pelo 
clientelismo político de Brasília. 

Do ponto de vista da segurança pública, 
somos os órfãos da federação, sofrendo em silêncio diante 
da omissão e irresponsabilidade federal. Há quarenta anos 
a cidade e o estado enfrentam uma guerra fratricida dentro 
de seu território, sob o olhar indiferente e distante das auto-
ridades de Brasília. Em contrapartida, quando a polícia civil 
do estado apreende drogas em espaços controlados pelo 
governo federal, as ameaças de retaliação se sucedem sob 
a alegação de que esta é uma área de sua competência. 

O Rio vem sendo há anos a maior vítima da incúria 
federal. O estado produz 80% do petróleo nacional, mas 
por ele nem recebe o ICMS que, unicamente nesse caso, 
se decide no destino e não na origem. Os hospitais fe-
derais do Rio de Janeiro constituem uma problemática e 
cara rede de serviços que perturba, mais do que ajuda, a 
política de saúde fragmentada entre três redes que não se 
comunicam. Os federais não aceitam ser disciplinados sob 
o comando do SUS, exercido legitimamente pelo secretário 
de saúde do município da capital. 

Alguns hospitais devem obediência ao Ministério da 
Saúde, mas o Hospital Universitário, abandonado por anos, 
depende do MEC. Universidades federais são comandadas 
de fora e o estado não tem sobre elas qualquer ingerên-
cia. Na área de ciência e tecnologia somos meros robôs 
controlados por Brasília. Nada de relevante aqui se decide. 

GUANABARA
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MODELO TRINO
O nó górdio da crise reside nas intricadas competências 

que foram criadas pela Constituição Federal. Em verdade, 
passamos do modelo de federalismo dual, clássico, que 
predominou no regime militar, para o modelo trino, do 
federalismo cooperativo, acentuado pela autonomia dos 
municípios. Estas intricadas competências que nem o legis-
lador federal conseguiu resolver em 1988, incidem sobre o 
estado e a cidade do Rio de Janeiro da forma mais perversa 
possível, porque neste território, onde três poderes caoti-
camente se imbricam, as competências estabelecidas pela 
fusão foram resolvidas de forma incoerente e irresponsável. 
Hospitais federais de emergência convivem com hospitais 
de emergência estaduais e municipais. 

Existe agora um fato novo. Ao deslindar a crise do Rio de 
Janeiro na área crítica do saneamento básico. Lembremos 
que, nos tempos de Pedro II, o Rio foi a terceira cidade do 
mundo a receber coleta de esgoto e a City aqui se instalou 
por 90 anos. Terminado o período, ficamos sem saneamen-
to básico até os dias de hoje, porque, segundo os políticos 
que nos governavam, “quem gosta de buraco é tatu”. 

UM RIO DE ÁGUAS TURVAS
Saneamento não dava voto. Por esta razão a Região 

Metropolitana ficou sem esgoto por décadas sucessivas 
e o Estado do Rio entre a perda da capital e a fusão degrin-
golou, amargando até hoje o pior desempenho da região 
Sudeste. Por conta do imbróglio federativo sacramentado 
pela fusão, a Constituição Federal sem regulamentação 
adequada manteve o governo do estado fazendo a má 
gestão das empresas de saneamento, enquanto os muni-
cípios detinham a capacidade de decidir, a titularidade do 
serviço. Palco de permanentes disputas jurídicas, o assunto 
foi remetido ao STF e lá permaneceu durante mais de uma 
década, aguardando uma solução. 

Não resta dúvida que o saneamento compõe a parte 
mais delicada e difícil da infraestrutura, tendo em vista não 
só a necessidade de altos investimentos no setor, como 
também sua complexidade estrutural, composta de uma 
intrincada rede espacial a ser instalada no subsolo, com a 
qual o ser humano teve uma relação de alheamento e difi-
culdades permanentes. O mais grave é que a antiga capital, 
que teve saneamento no século XIX, foi penalizada pela 
companhia estadual que dela extraía 80% de seus ganhos, 
mantendo o município escravizado a falsos contratos de 
programa, que não lhe prestavam nenhum serviço. 

No entanto, o que parece mais relevante no sanea-
mento do Rio de Janeiro é que mais uma vez prevalece o 
desequilíbrio federativo. A capital detinha, antes do leilão da 

concessão, 80% do faturamento da Cedae, que, apesar das 
carências graves da Zona Oeste, utilizava os recursos da 
cidade para manter a rede em outros locais. O gigantismo 
do Rio contrasta, portanto, com a fragilidade da Região 
Metropolitana e do interior. 

Em uma primeira abordagem, superficial, a paralisia do 
setor poderia ser atribuída à irresponsabilidade estadual, 
tendo em vista a falta d’água, a precariedade da saúde e 
da higiene coletiva das cidades e da área metropolitana. 
Em um segundo momento, ficou evidente que a origem 
do problema era, em realidade, uma governança compro-
metedora partindo de Brasília, tendo em vista a ausência 
de uma estrutura regulatória de origem federal. 

Por falta de regulação adequada todo o sistema federa-
tivo ficou paralisado, uma vez que havia um conflito mortal 
entre estados e municípios para garantir a titularidade e a 
autoridade dos serviços – mesmo que nenhuma das duas 
instâncias tivessem o que mais lhes faltava: recursos de 
investimento. 

 Com a fusão, ao misturar três empresas que se uniram 
para compor uma quarta, duas delas da cidade do Rio de 
Janeiro, de padrões gerenciais e engenharia modernos, 
e uma do Estado do Rio de perfil mais atrasado, o que 
resultou foi uma nova empresa, a Cedae, inchada por um 
funcionalismo que cresceu em tamanho e entregue ao 
clientelismo e ao mais completo descontrole gerencial. 

Sua inoperância afundou o Rio nas trevas da insalubri-
dade, como nos tempos em que os navios não queriam 
atracar no porto do Rio de Janeiro. O novo pacto federativo 
que devemos exigir de nossos governantes deveria, antes 
de mais nada, levar em conta que somos o terreno baldio 
onde competem e se confundem as competências fede-
rativas, comprometendo a gestão do estado e da cidade.

É hora de vencer uma crônica e letal passividade. O 
leilão das concessões de saneamento foi uma grande 
conquista e o fruto de uma liderança responsável 
que resolveu o problema institucional da governança 
metropolitana, aprovou a proposta na Alerj, fez um 
acordo entre os prefeitos e realizou um notável plano 
estratégico metropolitano: o PEDUI (Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano Integrado), de Vicente Loureiro 
e Jaime Lerner. O Rio continua a ser o centro pulsante 
da inteligência urbana. A cidade metropolitana vive, 
exuberante, sua primeira grande vitória. Universalizar o 
saneamento até 2033. Uma vitória ESG que precisamos 
comemorar. Agora, é arrancar a fórceps de Brasília uma 
carta de alforria. Queremos mais. 

aspasia.camargo@icloud.com
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Por razões não bem definidas, a história da arte tem utilizado o termo 
pós-impressionismo para destacar três nomes que, hoje, desfrutam de 
grande prestígio internacional e são tema de inúmeros livros, matérias 
jornalísticas, peças teatrais e cinematográficas: Paul Cézanne, Paul Gau-
guin e Vincent Van Gogh.

Em relação à cronologia que justificaria o prefixo pós, pode-se constatar 
o erro, já que os três foram contemporâneos do movimento impressionis-
ta. Cézanne nasceu em 1839; Gauguin, em 1848 e Van Gogh, em 1853, 
sendo, portanto, da mesma geração de Sisley (1839), Monet (1840) e 
Renoir (1841). Todos os seis ativos durante as últimas décadas do século 
XIX. Sofrendo ou determinando possíveis influências mútuas, de maior 
ou menor intensidade, no mesmo e efervescente universo intelectual e 
artístico da época. Cézanne (1906), Gauguin (1903) e Van Gogh (1890) 
faleceram antes de Monet (1926) e Renoir (1919), sendo que Gauguin 
no mesmo ano que Pissarro, o mais velho do grupo inicial do movimento 
impressionista.

  VAN GOGH,  
O EU, O OUTRO  
E O MITO
Eduardo Arguelles
Artista plástico
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O terceiro artista do chamado pós-impressionismo é o mais famoso e reverenciado entre 
eles, Vincent Van Gogh. Para alguns, o maior pintor do riquíssimo século XIX; para outros, o maior 
dos pintores modernos. Para muitos, o mais importante artista da história da pintura mundial. A 
apreciação francamente positiva do trabalho de Van Gogh, no entanto, não caracteriza unanimi-
dade, havendo restrições especialmente em relação a supostas limitações formais de um artista 
considerado por boa parte do público leigo como autodidata.

A dramaticidade que envolveu sua vida e as circunstâncias de sua morte certamente concorrem 
para a passionalidade que, com frequência, cerca a avaliação do seu trabalho artístico, provocando 
reações extremadas e dificultando a apreciação isenta. Van Gogh seria emblemático do “gênio 
incompreendido” e não valorizado em vida, assim como o protótipo da relação arte-loucura que 
cerca alguns dos maiores gênios da humanidade. Nesse cenário controverso que perdura há mais 
de um século após a morte do artista, é natural que a própria exacerbação expressiva de sua 
arte tenha também contribuído para interpretações e relatos apaixonados envolvendo vida, obra, 
público, historiadores, escritores de ficção, dramaturgos e cineastas. Sem qualquer veleidade 
de querer arbitrar tantas polêmicas, parece mais adequado abordar os conflitos e contradições 
que cercam a vida desse grande artista utilizando dados reais disponíveis em sua historiografia, 
o que talvez permita compreender melhor o eu, o outro e o mito.

INFÂNCIA E JUVENTUDE
Nascido em 1853, na Holanda, Van Gogh é descrito como criança e jovem introspectivo e de 

difícil comunicação, o que teria se agravado com o regime de internato e isolamento imposto a 
ele aos 11 anos de idade. A sua tendência à rebeldia se manifestou precocemente com o retor-
no à casa paterna, por decisão própria, um ano após o início do internato. Importante destacar 
que Van Gogh nasceu um ano depois da morte do irmão Vincent e que o mesmo nome dado 
a ele teria causado problemas precoces de identidade, considerando-se Van Gogh apenas um 
substituto do irmão morto.

Historiadores e psicólogos veem nas pequenas figuras em dupla, presentes em alguns dos 
seus desenhos e pinturas, a expressão de uma dualidade subalterna e conflituosa. Também a 
ligação e a dependência em relação ao irmão Theo teria sido consequência do mesmo fenômeno, 
do qual seria refém até a morte. Uma personalidade dual na qual conviveriam subalternidade e 
rebeldia.

TRIPOLAR
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A RELAÇÃO INICIAL COM A ARTE
A família de Van Gogh influenciou o artista em sua ligação profunda com a arte. Sua mãe, 

membro de família abastada de Haia, teria estimulado o jovem na prática do desenho. Além dis-
so, Van Gogh tinha três tios, irmãos do seu pai, trabalhando com o comércio de arte. Através do 
tio Cent (redução do nome Vincent, comum na família), Van Gogh foi admitido, aos 16 anos, na 
empresa Goupil, em Haia. Após período de treinamento, o futuro artista, aos 20 anos, foi enviado 
para trabalhar na Goupil de Londres, da qual foi afastado após dois anos. Depois de breve período 
na Goupil de Paris, retornou à casa paterna vivenciando forte frustração.

A OPÇÃO RELIGIOSA
O pai e o avô paterno de Van Gogh eram pastores da Escola Missionária Protestante da 

Holanda. Após a demissão da Goupil, Van Gogh, também decepcionado com a recusa amorosa 
que sofrera em Londres, se voltou para a religião. Aos 23 anos, se ocupou com a tradução da 
Bíblia para o inglês, francês e alemão, tarefa que abandonou, substituída pelo desejo de se tor-
nar pastor. Para tanto, viajou, em 1877, para Amsterdã com o objetivo de estudar teologia. Na 
cidade, fez concurso para a universidade local tendo sido reprovado. Van Gogh, no entanto, não 
desistiu do seu objetivo. Após preparação na Escola Missionária Protestante da Bélgica, aos 26 
anos, tornou-se missionário no distrito de Borinage no qual conviveu com a pobreza extrema e 
as péssimas condições de vida dos mineiros locais. Por ter “exagerado” em sua solidariedade 
com os trabalhadores de Borinage optando por viver em condições semelhantes às deles, foi 
afastado da missão sob a alegação de “minar a dignidade do sacerdócio”. Ao retornar à casa 
dos pais, vivendo então em Etten, teria ocorrido a primeira tentativa da família de internar Van 
Gogh em um manicômio.

O INÍCIO DA CARREIRA ARTÍSTICA
Van Gogh desenhava desde menino, ampliando esse hábito quando morou em Borinage e, 

posteriormente, em Etten. Nesse período, desenhou compulsivamente, chamando a atenção de 
Theo, que o aconselhou a tentar a carreira de pintor. Por aceitar a ideia do irmão, Vincent viajou 
para Bruxelas ao final de 1880. Por intermediação de Theo, iniciou estudos formais com Willem 
Roelofs e, posteriormente, na Academia Real de Belas Artes, permanecendo em Bruxelas por 
poucos meses, retornando a Etten no início de 1881. Nesse ano, Van Gogh teve seu primeiro 
contato com o primo Anton Mauve, residente em Haia, realizando alguns trabalhos em carvão 
e pastel nos quais fica evidente seu talento como desenhista. Em 1882, Van Gogh retornou a 
Haia para um período mais prolongado de estudos com Mauve, porém, como ocorreu em toda 
a sua vida, teve desentendimento conceitual com o professor por rejeitar o estilo de ensino que 
privilegiava o desenho convencional através de modelos vivos e moldes de gesso. Nessa época, 
Van Gogh experimentou o uso da aquarela, mas se fixou na tinta a óleo e na pintura em tela, 
material comprado por Theo e utilizado por Van Gogh até o final de sua vida.

Em 1883 Van Gogh foi viver em Nuenen, na província do Brabante do Norte, novamente 
em companhia dos pais, pintando paisagens ao ar livre, naturezas mortas e figuras humanas. 
Passou a pintar também aquarelas, desenhando com as cores, mas, qualquer que fosse 
o meio utilizado, seus quadros mantinham a tendência do uso de tons escuros e terrosos, 
como na famosa tela “Os comedores de batata”, pintada em Nuenen em maio de 1885.  
Nesses dois anos em Nuenen, Van Gogh teve as primeiras oportunidades profissionais através 
do interesse de um comerciante de arte em Paris (cidade em que estava Theo) e da exposição 
de alguns quadros em Haia. Em ambos os casos não houve venda, possivelmente em razão dos 
tons sombrios que usava. Era o momento no qual os impressionistas já faziam sucesso com 
paletas vivas e luminosas. Van Gogh deixou Nuenen sob a suspeita de ter engravidado uma 
jovem camponesa, uma de suas modelos ocasionais.
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Em novembro de 1885 Van Gogh viajou para Antuérpia, local em que estudou a obra de 
Rubens e passou a colecionar e a usar gravuras japonesas como fundo de suas pinturas. A partir 
de janeiro de 1886, após exame de admissão, passou a frequentar a Academia Real de Belas 
Artes de Antuérpia, matriculado no curso de pintura e desenho. Como de hábito, a experiência 
durou pouco, após confrontos com o diretor da academia e com o seu professor de desenho, 
Eugène Siberdt.

A VIDA EM PARIS
Em março de 1886, finalmente Van Gogh e Theo passaram a viver na mesma cidade, Paris, 

dividindo um apartamento em Montmartre. A proximidade inevitavelmente iria levar a conflitos, 
ocorrendo curto período de afastamento. Em Paris, Van Gogh desfrutou da companhia de pin-
tores como Emile Bernard e Henri de Toulouse-Lautrec, conhecendo mais de perto o trabalho 
dos impressionistas e recebendo influências pontilistas e divisionistas de Seurat e Signac. Teve 
contato com Julien Tanguy (o conhecido “Père” Tanguy), dono de uma loja de material de 
pintura na qual Tanguy vendia trabalhos de Cézanne, Seurat, Signac, dentre outros. No final de 
1887, Van Gogh conheceu Gauguin e exibiu seu trabalho ao lado de Emile Bernard, Anquetin 
e Toulouse-Lautrec, em Montmartre, trocando obras com Gauguin e expandindo seu círculo 
de amigos artistas. Em Paris, Van Gogh teria pintado cerca de duzentos quadros em dois anos 
e se tornara alguém relativamente conhecido no ambiente artístico da cidade. Sua pintura era 
inovadora e moderna, sendo bem aceita entre seus contemporâneos. Nessa fase, Van Gogh 
poderia ter tido seu trabalho reconhecido e, talvez, consolidado a carreira de pintor. Sua paleta 
havia adquirido tons mais claros, luminosos e brilhantes, e a “onda modernista” já era aceita 
pelo público e por comerciantes de arte. Apenas a instabilidade psíquica de Van Gogh impediria 
seu sucesso e o levaria a sair de Paris, em fevereiro de 1888, deixando para trás momento tão 
promissor. Cai, portanto, por terra a ideia da não aceitação da obra de Van Gogh em Paris e a 
crença em boicote ao seu trabalho como razão para a viagem a Arles.

A MATURIDADE ARTÍSTICA EM ARLES
Van Gogh já havia pintado alguns dos seus mais conhecidos e admirados quadros em 1886 

e 1887 em Paris, mas a história da arte celebra o período em Arles como aquele que consolidou 
sua maturidade criativa. Em Paris, havia tido algumas aulas com Fernand Cormon, ampliado 
sua paleta, pintado retratos, naturezas mortas e paisagens, estas em Asnières e ao longo do 
Sena. Ao lado disso, havia se excedido na bebida, no tabaco e na ausência de cuidados com a 
saúde. Arles serviria como o local ideal para começar uma vida mais saudável e manter contato 
mais intenso e íntimo com a natureza, pintando girassóis, ciprestes, colheitas e campos de 
trigo. Através de Gauguin, conhecera os artistas de Pont-Aven, com quem trocou obras, além 
de ampliar a amizade com Emile Bernard e Pierre Laval, expondo alguns trabalhos no Salão 
dos Artistas Independentes. Relativamente bem instalado na famosa Casa Amarela, Van Gogh 
pintou em um ano duas centenas de telas, entre as quais “Noite estrelada sobre o Ródano”, 
“O café à noite”, “Terraço do café à noite”, “Pesqueiros na praia de Saintes-Maries-de-la-Mer”, 
“Vaso com 12 girassóis”, “Carteiro Joseph Roulin” e “A casa amarela”.

GAUGUIN E A ORELHA CORTADA
Os irmãos Van Gogh conheceram Gauguin em Paris, e Theo manteve contato profissional 

com ele logo após o primeiro encontro. Por outro lado, Van Gogh passava por período difícil em 
Arles, queixando-se de isolamento e solidão, frustrado em sua ideia inicial de criar na cidade uma 
colônia de artistas.
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A possibilidade de Gauguin visitar Arles estimulou a imaginação de Van Gogh que se mostrou 
ainda mais ansioso quando surgiu a possibilidade de Gauguin ir morar com ele. Pintou dois quadros 
que se tornariam históricos, a “Cadeira de Van Gogh” e a “Cadeira de Gauguin”, assim como decorou 
os quartos da Casa Amarela em que vivia. Ambos com temperamentos difíceis, seria natural que a 
relação mais estreita durasse pouco. Após os dois primeiros meses, o ambiente entre eles estava 
tenso. Van Gogh se incomodava especialmente com as críticas de Gauguin à sua maneira de pintar. 
Gauguin queria que Van Gogh não pintasse apenas o que via, mas também imagens de sua memória 
e imaginação. Gauguin é descrito como autoritário e arrogante, não parecendo ter nutrido amizade 
especial por Van Gogh. Este, ao contrário, tinha forte ligação e certa dependência em relação a Gauguin, 
sendo-lhe insuportável a ideia de Gauguin deixar Arles. Após sucessão de desavenças, Van Gogh, 
sozinho, “ouvindo vozes” e, talvez, sob o efeito do álcool, cortou parte de sua orelha esquerda, em 
episódio sobre o qual dizia não ter memória. Gauguin saiu de Arles na noite do mesmo dia, retornando 
a Paris. Nunca mais manteve contato pessoal com Van Gogh, que, após o episódio, teve agravada a 
sua condição mental, com crises seguidas de delírio e alucinação, o que lhe valeu internações repe-
tidas e o apelido de “o louco ruivo”. Van Gogh deixou Arles para se internar no hospital psiquiátrico 
de Saint-Rémy-de-Provence em maio de 1889, não sem antes pintar magníficos autorretratos diante 
do espelho. Por essa razão, as telas realizadas após o incidente causam a impressão errônea de ter 
havido lesão de sua orelha direita.

SAINT-RÉMY E OS NOVOS TEMAS
O ano de 1889 foi o último completo da vida de Van Gogh. Internado na Provence, a cerca de 30 

km de Arles, o artista pintou o próprio hospital e seus arredores, locais em que encontrou oliveiras e 
ciprestes, temas que se tornaram recorrentes em suas obras no período. “A noite estrelada” é exemplo 
dessa fase na qual Van Gogh introduz imagens em 
redemoinhos para figurar o movimento das nuvens. 
Difícil definir se tais imagens eram “visões”, fruto de 
alucinações, ou interpretações conscientes apoiadas 
em objetivos estéticos, decorativos e simbólicos. 
Vale registrar que imagens circulares em torno de 
luzes artificiais e de estrelas já estavam presentes 
em telas pintadas em Paris e Arles. Ainda em Saint-
-Rémy, Van Gogh reproduziu, com interpretação 
pessoal, quadros de artistas que admirava, em espe-
cial mais de uma dezena de obras de Jean-François Millet, pintadas em Barbizon. Repintou, também, 
trabalhos de Delacroix e Rembrandt, em razão de permanecer no interior do hospital a maior parte 
do tempo. Nesse período, Van Gogh recuperou e repintou obras antigas suas, transformando alguns 
desenhos em pinturas. “Velho triste” (“No portão da eternidade”) é emblemático desse recurso.

Tal atitude tem sido interpretada como possível sintoma de abandono da própria identidade e de 
fuga para períodos de melhor afirmação da mesma. Chama a atenção a quantidade de trabalhos rea-
lizados com imagens detalhadamente semelhantes às de outros pintores, ainda que preservando um 
aspecto fundamental: o estilo ou a identidade artística da forma, ponto de afirmação identitária que 
jamais abandonou. Os numerosos autorretratos realizados no mesmo período, poderiam ter a mesma 
origem, envolvendo não apenas o estilo, mas a afirmação de sua própria identidade física. Eu existo!

Seja pela piora do quadro mental, seja por interferência nociva da medicação psiquiátrica ou por 
síndrome de abstinência do álcool, várias pinturas realizadas em Saint-Rémy traduzem as oscilações 
clínicas de Van Gogh. Surpreende, nesse conjunto de obras, a qualidade expressiva e a maturidade 
do artista, especialmente nos autorretratos, nos quais, utilizando uma cor primária, o vermelho, lado 
a lado ou em sequência com uma cor secundária, o verde, consegue produzir imagens em estilo 
inconfundível, escrevendo um dos mais extraordinários capítulos da arte universal.

TRIPOLAR

Seja pela piora do quadro mental, seja por 
interferência nociva da medicação psiquiátrica 
ou por síndrome de abstinência do álcool, 
várias pinturas realizadas em Saint-Rémy 
traduzem as oscilações clínicas de Van Gogh



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

147JUNHO 2022

AUVERS-SUR-OISE. SEUS ÚLTIMOS DIAS
Entre fevereiro e abril de 1890, Van Gogh viveu período de acentuada depressão. Talvez de forma 

imprudente, o pintor teve alta em maio por interferência do Dr. Gachet, médico-clínico e homeopata 
que cuidava de Van Gogh em Saint-Rémy. O médico teria assumido a responsabilidade de tê-lo por 
perto em Auvers-sur-Oise, local em que residia. O Dr. Gachet era amante da arte e pintor amador, 
fato que deve ter sido importante na decisão de assumir tal incumbência. Em Auvers, Van Gogh 
frequentou a casa do médico, conviveu com seus familiares e pintou compulsivamente. Em julho, 
pouco antes de sua morte, fez vários quadros entre paisagens, cenas urbanas e retratos. Entre 
eles, o conhecido retrato do Dr. Gachet. Apesar dos esforços do médico, Van Gogh se sentiu ainda 
mais solitário em Auvers, escrevendo a Theo para se queixar de “tristeza e enorme solidão”. Em 
julho, pintou o quadro “Trigal com corvos”, expressão mais genuína de desespero e depressão. 
A despeito de divergências, a literatura costuma apontar esse como seu último trabalho. Em 27 
de julho, Van Gogh teria disparado contra seu próprio corpo na área rural de Auvers, falecendo 
dois dias após. Assistido por Theo, mas, estranhamente, sem ter sido removido para assistência 
adequada em qualquer hospital da região. Especulações sobre disparo acidental ou assassinato 
por um grupo de jovens que perseguiam o artista e viam Van Gogh como o “louco ruivo” não 
tiveram comprovação definitiva, prevalecendo, hoje, a hipótese de suicídio.

VIDA AMOROSA E SEXUALIDADE
Van Gogh era um romântico, expressando tal característica em sua obra, sua vida e seus 

amores. Dotado de grande sensibilidade, algumas paixões não correspondidas provocaram danos 
psicológicos que agravaram o sofrimento de uma vida de introspecção, ressentimento, solidão e 
frustração profissional. Sua primeira paixão não correspondida teria sido aos 20 anos por Eugenie 
Loyer, durante seu período em Londres, trabalhando para a Goupil. Sua prima Cornelia, sete anos 
mais velha e mãe de menino de oito anos, protagonizou a segunda frustração afetiva de Van Gogh 
ocorrida durante visita aos tios, em Etten, quando o artista tinha 28 anos. Em Nuenen, três anos 
após, foi a vez de Margot Begemann. Um relacionamento tempestuoso e que resultou na ten-
tativa de suicídio da jovem com overdose de estricnina. Entre Cornelia e Margot, o acolhimento, 
em sua casa, de Clarissa, conhecida como Sien, prostituta que o pintor conheceu em Haia e cuja 
relação com Van Gogh provocou forte reação familiar e a rejeição do seu primo Anton Mauve. 
Sien foi morar com Van Gogh levando a filha de 5 anos e grávida de Willem, que ela julgava ser 
Van Gogh o pai. O artista abandonou Sien após quase dois anos de convívio (1882-83). Sien se 
matou em 1904, afogada no rio Escalda. A última paixão frustrada conhecida ocorreu nos meses 
que antecederam a sua morte, protagonizada pela filha do Dr. Gachet. Especula-se que o fracas-
so desse relacionamento tenha sido o componente final de uma vida marcada por decepções e 
interrompida pelo suicídio.

A reação desesperada de Van Gogh ante a iminente perda do convívio com Gauguin, levantou a 
hipótese de que a relação com Gauguin houvesse ultrapassado os limites da amizade e da admira-
ção. Também o retorno a Borinage e a convivência com um mineiro local alimentou a suposição de 
bissexualidade. Não há, porém, qualquer evidência definitiva de tal hipótese, até porque a solidão 
que sempre acompanhou Van Gogh e a necessidade crônica não suprida de convívio humano 
podem justificar os episódios.

O IRMÃO THEO
Quatro anos mais moço, Theodorus Van Gogh, o Theo, é personagem de toda a extensa bi-

bliografia do irmão célebre. Van Gogh era o mais velho dos irmãos vivos. Além de Van Gogh, dois 
irmãos homens, Theo um deles, e três mulheres: Elizabeth, Anna e Willermina, a Wil. Van Gogh, 
no transcorrer de sua vida, manteve contato apenas com Wil e Theo, sendo que com o irmão de 
forma bem mais estreita.
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A participação decisiva de Theo na vida de Van Gogh ocorreu em 1880, ano em que Van Gogh 
resolveu iniciar carreira artística por influência e patrocínio do próprio Theo, que apresentou Vincent 
e seus trabalhos aos pintores que se dividiam em vários movimentos modernistas nos anos finais 
do século XIX, aí incluídos Pissarro, Monet, Cézanne, Gauguin, Seurat e Signac. Além disso, Theo 
teria tentado vender trabalhos do irmão, dando-lhe ainda ajuda psicológica e financeira. Esteve 
presente em suas crises mais agudas: logo após a ruptura com Gauguin e nos dias finais em 
Auvers, após o tiro que lhe tirou a vida. Theo e Van Gogh moraram juntos em Paris, no ano de 
1886, ao final do qual se separaram, por Theo achar “insuportável” a convivência com o irmão. 
Tal situação durou pouco, com o retorno do relacionamento no início do ano seguinte. A morte 
de Theo, em janeiro de 91, poucos meses após o falecimento de Van Gogh, assim como o fato 
de ter sido (28 anos após a sua morte) enterrado lado a lado com Vincent no cemitério de Auvers, 
estimulou o imaginário coletivo em relação à imagem de Theo e à sua dedicação integral ao irmão.

É verdade que Van Gogh via e tinha em Theo seu mais importante aliado e conselheiro, fato 
confirmado pelas mais de 600 cartas enviadas a ele por Van Gogh, que também dependia do 
irmão para se manter e patrocinar a sua pintura. Não há evidências, porém, de que o sentimen-
to de Theo pelo irmão tivesse a mesma intensidade. A solidão cotidiana companheira de Van 
Gogh, mesmo nos vários períodos em que viveu ao lado dos pais, não teria sido amenizada por 
Theo que teria considerado Vincent como um “peso”, estando presente apenas nas situações 
mais extremas em que o irmão esteve envolvido. Theo veio a se casar com Johanna em abril de 
1889, justamente quando Van Gogh estava ainda em Arles, em período marcado por internações 
sucessivas e um mês antes da ida do artista para a internação em Saint-Rémy. Theo faleceu em 
Utrecht, supostamente por quadro terminal de paralisia geral progressiva, enfermidade de origem 
luética, a mesma que a partir de 1890 levou Nietzsche a 10 anos de isolamento e demência até 
o final de sua vida.

AS CARTAS
No século XIX e em grande parte do século seguinte, escrever cartas era a forma habitual 

de comunicação à distância. Com o esplendor da literatura no século XIX, artistas, pensadores e 
filósofos transformavam cartas em peças literárias, mas o número de correspondências escritas 
por Van Gogh é claramente compatível com a exacerbação emocional que pontuou a sua vida 
pessoal e artística.

As cartas que enviou e recebeu de Theo foram publicadas pela viúva de Theo após a morte 
dos irmãos. Posteriormente, de diversas origens e aportes, em 1906, 1913 e 1914, as cartas 
foram condensadas em livro no qual se pode perceber toda a sensibilidade, capacidade crítica, 
inteligência e até mesmo a cultura insuspeitada de alguém que em sua curta existência dedicou 
tempo para pintar e desenhar mais de dois mil trabalhos e escrever cerca de 650 cartas. Envia-
das a Theo, a irmã Wil, Anthon van Rappard, Emile Bernard, Seurat, Signac e ao crítico Albert 
Aurier. Escritas em holandês, francês e inglês, mostram a sensibilidade e o interesse cultural do 
pintor. Uma mente comprometida pela enfermidade, porém brilhante e sensível, como ocorre 
em muitos casos de distúrbio bipolar.
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O TRANSTORNO MENTAL
Fortemente cultuado em todo o mundo desde poucos anos após sua morte, é surpreendente 

que não haja um diagnóstico consolidado do distúrbio mental que vitimou Van Gogh. Apesar de 
diagnósticos bizarros como porfiria aguda intermitente e epilepsia do lobo temporal, prevalece, 
hoje, a hipótese de distúrbio bipolar. Nessa condição se alternam, em maior ou menor grau e 
variável duração e frequência, excitação psíquica e depressão. Como regra, independentemente 
de situações ou condições externas. Anteriormente conhecido como psicose maníaco-depressiva, 
o transtorno bipolar se encaixa nas crises maníacas e persecutórias e nos quadros de depressão 
prolongada que atormentaram a existência de Van Gogh. Visões, delírios e alucinações, que se 
tornaram mais frequentes nos anos finais de sua vida, levam médicos e historiadores a levantar 
a hipótese de esquizofrenia, mas é sabido que crises psicóticas podem ocorrer no transtorno 
bipolar. Nessas crises, surtos maníacos agudos podem levar a “certezas” delirantes em relação 
à própria identidade. Quando as variações de humor são menos graves, o paciente pode ser diag-
nosticado apenas como portador de ciclotimia. Esse tipo de comportamento pode ser observado 
nos intervalos entre os períodos mais críticos do distúrbio bipolar ou ocorrer quando a bipolaridade 
atenuada é sequer reconhecida. É comum que sintomas de ansiedade, hiperatividade e déficit de 
atenção acompanhem o curso clínico de pacientes bipolares. Diante de tais argumentos, tornou-se 
mais provável a possibilidade de Van Gogh ter sido paciente bipolar. Tal hipótese se fortaleceu 
por sua inteligência, capacidade crítica e criativa, dificuldades de relacionamento, adição a drogas 
(álcool) e o episódio final de sua vida, o suicídio.

A despeito de tantos argumentos, a bipolaridade pode ter sido apenas um sintoma da ver-
dadeira enfermidade que o vitimou e impregnou sua vida e obra: o Transtorno Dissociativo de 
Identidade (TDI), também conhecido como Transtorno de Personalidades Múltiplas. Nessa con-
dição ocorreria a fragmentação do ego, originando a presença de um ou mais alter egos, ou seja, 
dois ou mais tipos de identidade que se alternam, convivem em harmonia ou mantêm relação 
conflituosa. A literatura atribui o TDI a traumas ocorridos na infância, em especial abusos sexuais, 
uso de violência física e/ou psíquica, negligência, perdas e mortes, gerando a necessidade de 
vivenciar uma personalidade mais forte, capaz de lidar de modo mais adequado com situações 
de violência e opressão. Na prática ocorreria o bloqueio na formação de uma identidade única, 
cuja estrutura global seria impedida na infância e adolescência pela separação de partes que a 
ela não se integram. Identidades que interagem, duelam ou que se desconhecem pela negação, 
gerando quadros graves de amnésia em relação ao que fez ou faz a outra identidade. Em casos 
extremos ocorreria a chamada possessão, na qual a outra identidade fala e age de forma diversa, 
como se outra pessoa ou ser assumisse a identidade do paciente vitimado por TDI. Em outros 
casos, ocorre a despersonalização durante a qual o paciente se percebe irreal, desconectado de 
sua realidade, de seus processos físicos e mentais.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

150 TRIPOLAR



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

151JUNHO 2022

Clinicamente, o portador de TDI evidencia ansiedade, impulsividade exagerada, fobias, redução 
da autoestima e medo constante. Ouvir vozes, alucinações visuais, disfunção sexual, uso de drogas, 
bipolaridade, autoagressão, automutilação e suicídio completam o quadro clínico em processos mais 
graves, usualmente antecedidos por busca de isolamento, ausência de empatia, medo de abandono, 
necessidade permanente de atenção e aprovação assim como confusão mental.

A dissociação de identidade provoca formas diferentes de agir, de opinar e de pensar, falta de 
identificação com o próprio corpo, sensação de que este pertence a outra pessoa, de estar dele 
separado e de que o mundo não é real. Sensibilidade, cognição, memória, percepção, afeto e com-
portamento social estão alterados, transformando o paciente em observador de si próprio, como 
se estivesse a observar o “outro”.

Van Gogh, por sua obstinação criativa, estilo pessoal, amor exacerbado pela pintura e o pungente 
drama vivencial é, hoje, o mais reverenciado, conhecido e lendário artista moderno. Colocando em 
suas telas a paixão pelas cores, talvez herdada do impressionismo, os pontos e os traços luminosos 
oriundos do neoimpressionismo, e as fantásticas “visões” fruto da enfermidade, tornou-se um dos 
precursores de algo até então pouco conhecido, a expressividade. Algo “misterioso”, carismático, 
que emana da imagem e da interatividade com quem a observa e que pode ser traduzido simples-
mente como emoção. Sua obra sintetiza valores estéticos apropriados por ele ou por ele criados, 
podendo ser considerada única. Romântico, luminista, colorista, expressionista, “disfarce proposital 
da realidade”, a obra de Van Gogh tornou-se referência se falarmos da relação íntima, profunda e 
profícua entre arte e emoção.

Van Gogh é um mito. Como tal, a análise de sua obra extraordinária se diferencia e transcende a 
avaliação dedicada aos não mitos. A condição de mito extrapola a realidade e a própria obra, atingindo 
o ser humano de forma diferenciada, criando nesse trajeto vários outros mitos a ele relacionados.

O pensamento mítico é comum a todas as culturas, a todos os lugares e a todos os tempos, 
não raro resistindo aos apelos da ciência, da tecnologia, da informação e da própria racionalidade. 
Necessidade aparentemente natural do homem, que busca ídolos como proteção, bússola e identi-
ficação. Claude Lévi-Strauss a chama de “pensamento selvagem”, ou seja, algo enraizado, profun-
do, resistente e irracional. O mito está presente ainda hoje na sociedade pós-moderna, industrial, 
tecnológica, urbana e informacional, identificado em artistas, atletas, líderes políticos e religiosos. 
Exercendo fascínio, estimulando fantasias e representando valores ou, ao contrário, desvirtudes; mas, 
em qualquer caso, fruto de identificação e de aspirações comumente frustradas do homem comum. 

earguelles@globo.com
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To tell
   the truth

“To tell the truth, I never cared much about Exobiolo-
gy, although, like any Space Cadet, I had to study all that 
stuff about alien life forms. But when I get my degree in 
Cosmic Engineering I’ll look for a job in supernova see-
ding or black hole energy farming, so the only reason I 
came to this God-forsaken corner of the galaxy was that 
I needed some credits in solo navigation, and there are 
always plenty of openings in the surveillance program on 
alternative habitats. 

The first time one of ours came out here most of the 
planet was covered by a thick layer of ice and not much 
was happening besides the usual random proliferation 
of inferior plant and animal species. The only relatively 
interesting thing was the presence of some tool-using 
bipeds who had managed to control fire and seemed to be 
developing more efficient methods of thought-exchange. 
Since at the time of this visit they used to wander in small 
packs, my instructions were to correlate their numerical 
growth with the foreseen changes in climate patterns to 
evaluate if there was any chance they could evolve a more 
stable social structure.

You can imagine my surprise when I awoke from cryo-
suspension to find that the my ship’s sensors were picking 
up energy emissions all over the spectrum. It didn’t take me 
long to get some idea of what was going on down there, 
though I still can’t make much sense of it all. The fact is 
that in the short period of four of our cycles, about the time 
it takes the planet to go round its star some 16,000 times, 
these bipeds had multiplied at a fantastic rate and were 
well on their way to controlling or eliminating all other 
animal species. As the ice cover receded toward the poles, 
billions of these creatures had taken over most of the solid 
surface of the crust in a totally haphazard way: in some 

places the conditions described in the previous report 
still prevailed, while in others they now lived in dense 
clusters, engaging in transformation activities and using 
some crude transportation and communication devices. 

As I told you, though, alien life is not my strong suit. So, 
I just stepped up the data-collection routines sending se-
veral suborbital drones – which, by the way, created a lot of 
awe among the creatures since they could not identify the 
source of those flying objects. I first realized I had stumbled 
on something really big when my light sensors started to 
detect the double-flash signature of nuclear explosions, 
coinciding with one of the killing sprees that seem to be 
endemic in their culture. This must have caused some 
excitement at our mission control center because I was 
told to increase the close-range reconnaissance missions. 
Other atomic blasts followed, of increasing yield, but the 
real news was yet to come: also as a by-product of the 
mass-killing rituals these creatures built some primitive 
rockets and, before long, started using them to escape 
the planet’s gravitational field. You wouldn’t believe the 
contraptions they fly in, but the fact is that they had the 
guts to visit their only natural satellite and, later, have 
established a small permanent orbital installation. 

Not surprisingly, people from the mission control 
center told me these creatures are evolving faster than 
any other intelligent life-form we have monitored until 
now. I’m sure that is what made them decide that enough 
was enough, for shortly afterwards I was informed that 
you guys were coming over with your special biological 
cleansing equipment. I know pretty well we can’t afford to 
have hordes of aggressive aliens messing about in space 
with atomic devices, but I feel a bit sorry it would have to 
end like that...”

Em primeiríssima mão, leia abaixo a mensagem que a Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Unidos conseguiu finalmente decodificar. A comunicação 
é feita pelo astronauta de uma civilização extraterrestre, responsável por 
supervisionar nosso planeta, a um colega no centro de operações da galáxia.  
Nas páginas seguintes, a tradução fiel do texto para o português.
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“Para dizer a verdade, nunca me interessei muito pela 
exobiologia, embora, como qualquer cadete espacial, eu 
tenha tido de estudar todas as formas de vida alienígenas. 
Mas, quando me formar em engenharia cósmica, vou pro-
curar emprego na semeadura de supernovas ou na explo-
ração de energia dos buracos negros. Por isso, só vim parar 
neste canto perdido da galáxia porque precisava de alguns 
créditos no curso de navegação solo e há sempre muitas 
vagas no programa de supervisão de habitats alternativos. 

Na última vez em que um dos nossos andou por aqui, 
havia uma grossa camada de gelo sobre a maior parte 
do planeta e não estava acontecendo grande coisa, além 
da esperada proliferação aleatória de espécies animais e 
vegetais inferiores. O único fato relativamente interessante 
era a presença de certos bípedes que usavam artefatos, 
haviam controlado o fogo e pareciam estar desenvolvendo 
métodos mais eficientes de intercâmbio mental. Como na 
época daquela visita, eles costumavam se deslocar em pe-
quenos grupos, minhas instruções eram de correlacionar 
seu crescimento numérico com as mudanças climáticas 
previstas para verificar se tinham alguma probabilidade 
de criar uma estrutura social mais estável.

Você pode imaginar minha surpresa quando acordei 
da suspensão criônica e descobri que os sensores de 
bordo vinham registrando emissões de energia em todo 
o espectro. Rapidamente me dei conta do que estava 
ocorrendo lá embaixo, embora ainda não entenda como 
isso foi possível. O fato é que, no curto período de quatro 
de nossos ciclos (que correspondem mais ou menos ao 
tempo que o planeta leva para circundar sua estrela 16 mil 
vezes), esses bípedes haviam se multiplicado a uma taxa 
fantástica e tinham controlado ou eliminado todas as outras 
espécies animais. À medida que a cobertura de gelo recuou 
em direção aos polos, bilhões dessas criaturas primitivas 
ocuparam a maior parte da superfície sólida da crosta de 
forma totalmente fortuita: em alguns lugares, as condições 
descritas no relatório anterior ainda perduravam, enquanto 
em outros elas viviam agora em densas aglomerações, 

Para dizer
   a verdade

executando atividades de transformação e usando meios 
precários de transporte e comunicação. 

Seja como for, a vida em outros planetas não é o meu 
forte. Por isso, aumentei a coleta rotineira de dados, en-
viando várias naves não tripuladas em voos suborbitais 
– o que, aliás, deixou as criaturas muito perplexas por não 
identificarem a origem daqueles objetos voadores. Só 
compreendi que tinha topado com alguma coisa realmente 
especial quando meus sensores luminosos começaram 
a detectar o duplo pulso de luz que é característico das 
explosões nucleares, coincidindo com o fim de um dos 
extermínios em massa que parecem ser endêmicos na 
cultura dessa espécie. Isso deve ter causado alguma exci-
tação no nosso centro de comando, porque me mandaram 
aumentar a frequência dos voos de reconhecimento a 
baixa altitude. Outras detonações nucleares se seguiram, 
de potência crescente, mas a notícia mais importante ainda 
estava por vir: também como subproduto daqueles rituais 
de massacre coletivo, essas criaturas construíram alguns 
foguetes rudimentares e, logo depois, começaram a usá-
-los para escapar do campo gravitacional do planeta. Você 
não ia acreditar se visse as engenhocas em que eles voam, 
mas o certo é que tiveram a coragem de visitar algumas 
vezes o único satélite natural que possuem e, mais tarde, 
estabeleceram uma pequena base permanente no espaço. 

Não é à toa que o pessoal do centro de controle me 
disse que essas criaturas estão evoluindo mais rapidamen-
te do que qualquer outra forma de vida inteligente moni-
torada por nós até hoje. Tenho certeza de que, por isso, 
eles decidiram que as coisas estavam indo longe demais, 
e pouco depois fui informado de que vocês viriam com 
o equipamento especial de limpeza biológica. Sei muito 
bem que não podemos permitir que hordas de alienígenas 
agressivos circulem pelo espaço com artefatos nucleares, 
mas fico com um pouco de pena de que a coisa tenha de 
terminar assim...” .

jorio@dauster.com
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O Juscelino converteu-se num líder popular, o líder mais popular que o PSD 
poderia ter gerado; partido tradicionalmente conservador, tradicionalmente 
de oligarquias, tradicionalmente de máquinas políticas, de repente gerou um 
homem de uma facilidade de expressão muito grande, com uma volubilidade 
enorme, com muita simpatia e um magnetismo pessoal imenso, com uma 
capacidade incrível de apertar a mão, de sorrir, enfim, de conquistar as 
pessoas. 

Se vocês me permitem dar um salto adiante, vou contar um diálogo que 
mostra tudo isso. 

Quando fui encontrá-lo, eu ainda não, mas ele já cassado, exilado em Lisboa, 
perguntei-lhe: 

- Presidente, uma das coisas que sempre me assombrou no senhor é essa sua 
famosa memória, essa capacidade de encontrar alguém e dez anos depois 
dizer “Oh, fulano”, dizer o nome do sujeito, como vai, como vai sua mulher. 
Eu não consigo isso, nunca consegui, não tenho memória nenhuma. Vejo 
uma pessoa e, se não tenho convivência, se nunca mais a vejo, acabo me 
esquecendo.

E ele rindo:

- Carlos, é a coisa mais simples do mundo; o sujeito quando pergunta assim: 
“Lembra-se de mim, como é o meu nome?”, já está farto de saber que 
você não pode se lembrar dele, que você o viu uma vez dez anos antes num 
comício. O que ele quer é que você diga o seu nome alto na frente dos outros. 
Então você lhe dá um imenso abraço e pergunta assim: “Olha aqui, não me 
lembro no momento do seu nome todo, como é mesmo?”

Aí ele diz o nome baixinho e você repete alto:

“Oh, fulano, como vai e tal”.

Extraído de “Carlos Lacerda – Depoimento”

PITACO156
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