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Apresentação

É com grande prazer que apresentamos mais uma edição da Revista Acesso
Livre. Dando continuidade ao nosso propósito de refletir de forma crítica sobre o Brasil
e o mundo, trazemos ao nosso público leitor um dossiê dedicado a uma pauta que tem
ocupado as manchetes da grande mídia e dominado análises acadêmicas e debates
políticos neste momento: crise.
Não há quem não seja atingido pela torrente de reportagens na imprensa e por
uma profusão de análises sobre a crise econômica no Brasil. Em geral, analistas e
jornalistas sugerem que a crise vivida pelos brasileiros é uma das mais graves pelas
quais o país já passou. Tendo essa percepção em mente, apresentam tendências e as
mais variadas sugestões de como poderíamos sair dessa condição indesejável. No
entanto, por mais diversificadas que sejam, a maioria das análises carece de
profundidade e não se sustenta diante de uma reflexão crítica.
Por outro lado, a noção de que o Brasil e o mundo vivem em constante estado de
crise tem mostrado que os campos a que o termo se aplica ultrapassam em muito os
limites de uma crise puramente econômica. São apontadas crises em variados âmbitos:
crise política, crise de representatividade, crise de confiança...
Além disso, saindo do mundo político e econômico e adentrando a esfera
acadêmica, muitos analistas avaliam que vivemos em um tempo de crise em certos
campos de conhecimento. Tais crises ocorrem em disciplinas há muito estabelecidas que
devem, em um momento de questionamentos sobre seus fundamentos, dar respostas e
demonstrar sua efetividade em interpretar e explicar uma esfera da realidade humana.
Nesse sentido, diante da disseminação da noção de crise, o propósito dessa
edição é ampliar o olhar e ultrapassar as barreiras temporais, geográficas e temáticas.
Isto é, apresentar crises que ocorreram na época contemporânea – desde fins do século
XVIII e não apenas no nosso presente mais imediato; no mundo – e não apenas no
Brasil; e nas mais variadas esferas – não apenas na economia.
Ao propormos análises, discussões e reflexões sobre as “Crises no Brasil e no
mundo contemporâneo”, desejamos levantar um debate sobre variados processos de
crise e sobre como somos levados a enxergar crises específicas. O objetivo é pensar
sobre outras crises para que não aceitemos sem questionar no que é divulgado na grande
mídia ou nas análises de especialistas.
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Com isso, o presente dossiê é caracterizado por um olhar plural e abrangente,
que retira o foco excessivo que tem sido dado à crise econômica no Brasil, nos levando
a enxergar que as crises são parte do mundo contemporâneo. Assim, esse dossiê conta
com contribuições valiosíssimas, que contemplam um campo amplo de temas.
Em uma dessas contribuições, podemos contar com uma análise apurada sobre a
crise do trabalho. Em seu artigo, Maurilio Lima Botelho busca articular sua discussão
ao debate mais profundo sobre a crise da própria sociedade do trabalho. Já Maria de
Fátima Silva do Carmo Previdelli discute a crise na Zona do Euro e como as propostas
de solução calcadas em medidas austeras se encaminham ao desmonte das estruturas de
proteção ao trabalhador nos países mais frágeis da Zona do Euro. O dossiê conta
também com uma contribuição de relevo para o debate sobre o próprio conceito de
crise, no artigo de Gabriel Fernandes Barbosa Sanchez, em que o autor analisa o
conceito de crise na disciplina histórica tal como difundida na segunda metade do
século XX.
Por outro lado, tão importante quanto analisar crises em si é a discussão a
respeito de como uma crise é noticiada. Esse debate está presente no artigo de Maria
Lúcia de Paiva Jacobini, em que a autora analisa como o jornalismo brasileiro percebeu
a crise econômica mundial. Para compor sua análise, a autora se vale de reflexões
teóricas sobre como fatos se tornam notícias e sobre a presença da economia no
jornalismo, além de dialogar com pensadores que refletiram criticamente sobre o
contexto de crise.
O dossiê conta também com uma análise importantíssima sobre a crise hídrica
que tem acometido partes do estado de São Paulo nos últimos anos. Ampliando as
discussões sobre a escassez hídrica, Renata de Souza Leão, Mariana Gutierres Arteiro
da Paz e Juliana Cassano Cibim discutem o assunto pela perspectiva do saneamento,
ressaltando a importância da elaboração de políticas públicas voltadas a garantir o uso
sustentável da água.
Já o artigo de Viviane Mozine Rodrigues debate um tema de grande importância
humanitária e que requer um posicionamento decidido por parte de autoridades e da
sociedade civil brasileira. A autora discute a migração haitiana para o Brasil em um
contexto de crise generalizada no Haiti – política, econômica, ambiental e humanitária –
e a integração problemática dos haitianos recém-chegados ao Brasil.
Por sua vez, o artigo de Alline Torres Dias da Cruz aborda os problemas
habitacionais que acometiam a população mais pobre do Rio de Janeiro no início do
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século XX, no que se constituía em uma grave crise social e sanitária na cidade. A
autora analisa as diversas formas de construir e modos de morar no Rio de Janeiro logo
após o fim da escravidão e instituição da República, abrindo uma discussão sobre as
ideias e práticas de “saneamento” da capital do país.
Já o Antonio Soler e Eugênia Antunes Dias chamam a atenção para a crise
ecológica enquanto consequência de uma percepção arraigada sobre a necessidade de
um crescimento econômico ilimitado. Os autores apresentam uma discussão relevante
sobre como o mercado capitalista dialoga com uma situação de crise para expandir-se,
por meio de variados mecanismos de adaptação.
Por fim, além do dossiê que contempla um vasto repertório de análises e
abordagens, essa edição de Acesso Livre conta também com artigos livres
interessantíssimos, que debatem questões de diferentes áreas do conhecimento.
Boa leitura a todos!
Luiz Salgado Neto

Membro do Conselho Editorial da Revista Acesso Livre.
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Crise do trabalho hoje: desenvolvimento
tecnológico, instabilidade do emprego e
crise do capitalismo

Maurilio Lima Botelho
Doutor em Ciências Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro. Professor
adjunto no Departamento de
Geociências da UFRRJ.

Resumo: O artigo procura retomar o tema da crise do trabalho discutindo três

dimensões: o papel do desenvolvimento tecnológico na eliminação de postos de
trabalho; a constante transformação nos processos produtivos que cria instabilidade no
emprego e a improdutividade progressiva da força de trabalho mundial. Essas reflexões
são a base para uma discussão mais ampla sobre a crise da sociedade do trabalho, isto é,
a contradição estrutural que enfrentamos hoje de uma sociedade que tornou o trabalho
como mecanismo básico de socialização, mas mobiliza todos os meios para eliminá-lo.
Palavras-chave: Crise da sociedade do trabalho; desemprego; trabalho improdutivo.
Labor crisis today: technological development, employment instability and
crisis of capitalism
Abstract: The article takes up the theme of crisis of work discussing three dimensions:

the role of technological development in the elimination of jobs; the constant change in
the

productive

processes

that

creates

instability

in

employment

and

the

unproductiveness progressive of the global workforce. These reflections are the basis
for a discussion on the crisis of the work society, that is, the structural contradiction we
face today a society that put the work as a basic mechanism of socialization but
mobilize all means to eliminate it.
Keywords: Crisis of the work society; unemployment; unproductive labor.

H

á mais de uma década, a discussão sobre a “crise da sociedade do trabalho”
foi relegada, no Brasil, ao quarto de despejo da teoria social. A profunda
crítica dirigida ao papel central ocupado pelo trabalho tanto na filosofia e

ciência burguesas (liberalismo, protestantismo e economia política) quanto na teoria
socialista (marxismo) foi descartada como erro de interpretação. A ideia de crise do
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trabalho seria uma impossibilidade objetiva, já que o trabalho seria a própria relação
eterna homem e natureza. A ontologia serviu como fundamento irrefutável para a
renúncia a uma crítica radical da sociedade burguesa. Mas a rejeição não se restringia ao
plano teórico, pois as agruras de um mercado de trabalho cada vez mais reduzido,
restrito e seletivo eram tachadas como impressão equivocada: a instabilidade do
mercado de trabalho seria uma constante na história capitalista. Com isso, as próprias
singularidades de nossa época passaram a ser ignoradas.
Agora se chega ao fundo histórico de toda essa rejeição: os anos de “espetáculo
de crescimento” serviram de ilusão àqueles que ainda confiavam no “país do futuro” e
no “desenvolvimento nacional” – até mesmo intelectuais críticos da economia de
mercado se renderam às fantasias do curto ciclo de ascensão fictícia, acreditando que os
índices manipulados do mercado de trabalho teriam liquidado essa discussão. No resto
do mundo, a linha interpretativa não seria diferente: os ciclos cada vez mais acelerados
de ficcionalização da riqueza tornaram secundária a discussão sobre a crise do trabalho.
Relatórios anuais das organizações internacionais, informes de sindicatos e institutos de
pesquisa continuariam apresentando os índices assustadores de destruição dos postos de
trabalho, mas a euforia especulativa deixava essas informações cobertas pelos ganhos
imediatos nos mercados e pelas possibilidades abertas à própria administração
financeira do orçamento público.
A crise da economia mundial, retomada com força após o estouro da bolha
imobiliária americana e seguida de uma desvalorização acelerada das commodities,
trouxe de volta a realidade incontestável da crise do trabalho. Os índices de desemprego
saltaram novamente em todo o mundo e empregos temporários inflados pelas finanças
foram rapidamente descartados. No Brasil, enxergamos agora o esgotamento do modelo
de direção financeirizada de um pretenso desenvolvimentismo nacional: em apenas um
ano, o desemprego cresceu 41,5 %,1 chegando a 10,9 % e ultrapassando 11 milhões de
indivíduos procurando emprego.2 Mesmo mudanças na metodologia de aferição de
desempregado ou a redução da taxa de participação na força de trabalho estimulada por
políticas governamentais não foram capazes de segurar por muito tempo os índices
reduzidos de desemprego. Como o feitiço de Dorian Gray, rapidamente a jovialidade e
juventude desapareceram e o velho problema social da exclusão voltou à ordem do dia.
1

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/total-de-desempregados-cresce-415-atinge-mais-de9-milhoes-18706543>. Acesso em: mai. 2016.
2
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/04/mais-de-11-milhoes-detrabalhadores-estao-desempregados-diz-pesquisa.html>. Acesso em: mai. 2016.
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É evidente que o rápido desmanche da economia brasileira com o esgotamento
do projeto petista no governo central não deve ser visto como a vitória da sociedade de
mercado. O malogro desse ciclo é a demonstração de que os limites do desenvolvimento
capitalista não podem ser mobilizados voluntariamente por governos bem intencionados
e, mais importante ainda, que a própria estrutura social mantida intacta nesses anos deve
ser encarada de modo crítico. Isso é uma exigência de qualquer teoria que não se rende
à positividade do mundo, mais ainda nesse momento em que a prisão categorial ao
horizonte estreito de administração da crise deixou um quadro de devastação na teoria
social. A rejeição a uma radical crítica da sociedade do trabalho foi levada à frente
inclusive por aqueles que, limitados por uma compreensão superficial da sociedade
burguesa, se enraizavam nos mesmos marcos desta.
A insistência numa normalidade da “sociedade do trabalho” diante do quadro de
decomposição acelerada só pode ser encarada como o sintoma desse autismo teórico
que nos prendeu a um apertado escaninho onde as polarizações ideológicas se anulam.
A necessidade de superar esse reducionismo teórico deve começar pela crítica da
ideologia básica de nossa sociedade, a ideologia do trabalho. Apenas a partir de uma
reconstrução crítica do histórico de afirmação do trabalho como valor e pressuposto da
vida social – inclusive como elemento “ontológico” de nossa sociedade, tal como
prescreve uma certa linha marxista – é que os fundamentos dessa sociedade podem ser
questionados. Infelizmente, não podemos fazer isso devido aos limites de nossa
reflexão.
Por isso nos limitaremos aqui a três aspectos que consideramos importantes para
demonstrar as raízes da “crise do trabalho”: a progressiva substituição da força de
trabalho humano por mecanismos automáticos de produção; a reorganização dos
processos produtivos que impõe uma dinâmica incessante de extinção de postos de
trabalho e a improdutividade crescente da força de trabalho remanescente. Embora com
um foco histórico-empírico, as discussões serão mediadas conceitualmente pela teoria
do valor para que seus significados sociais mais profundos sejam ressaltados.
A progressiva inutilidade da força de trabalho

Há algum tempo que as informações sobre a substituição da força de trabalho
humana por máquinas cada vez mais sofisticadas e robôs ganham os noticiários
econômicos. Entretanto, há ainda grande resistência à ideia de que isso implique em
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impacto significativo sobre a disponibilidade de emprego, dado que o argumento mais
utilizado é que enfrentamos periodicamente apenas a substituição de tarefas com a
incorporação de máquinas e robôs no processo produtivo. A transferência da força de
trabalho do processo produtivo para a manutenção dos operadores automáticos ou para
outros setores criados por essa mesma tecnologia seriam os caminhos mais comuns,
tudo passando de mero deslocamento dos trabalhadores, não a sua eliminação.
O problema é que o uso de máquinas cada vez mais avançadas reduz a cada ano
as exigências em sua manutenção: as montadoras japonesas, por exemplo, já utilizam
robôs em suas linhas de montagem que passam trinta dias inteiros sem manutenção
humana, trabalhando a pleno vapor e com intensa capacidade produtiva.3 Esse exemplo,
embora possa ser considerado um dos mais avançados do ponto de vista da economia
capitalista, é significativo porque há décadas a indústria automobilística continua sendo
a mais importante atividade econômica de nossa sociedade – e num momento de crise
mundial, onde a maior parte das montadoras enfrentam dificuldades econômicas
gigantescas, salta aos olhos que as montadoras japonesas continuem sendo as únicas que
operam com lucros.4 Pode-se presumir daí que, conforme a teoria do valor tal como
desenvolvida por Marx, as empresas que menos se utilizam de força de trabalho
humana, portanto as que menos adicionam valor à reprodução geral do capital, são
aquelas que mais captam a mais-valia socialmente produzida pelas demais.
Esse exemplo extremo não significa de modo algum a impossibilidade de sua
universalização. Pelo contrário, a avançada tecnologia tem generalizado a robótica
como meio de produção: robôs industriais avançados, que há poucos anos custavam
milhares de dólares, são vendidos hoje a 150 mil dólares e utilizados por diversos tipos
de indústrias. Graças ao barateamento, o volume anual de robôs industriais sendo
negociados saltou: em 2013 foram vendidas 179 mil unidades em todo o mundo, já em
2014 ocorreu a venda de 225 mil robôs.5
O resultado dessa generalização é raramente avaliado de um ponto de vista
teórico e conceitual, muito menos integrado a uma teoria da reprodução econômica
capitalista: um robô sendo vendido a pouco mais de 100 mil dólares no mercado
3

Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/05/robot-revolution-rise-machinescould-displace-third-of-uk-jobs>. Acesso em: mai. 2016.
4
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/montadoras-japonesas-foram-as-unicas-acrescer-em-vendas-no-ano>. Acesso em: mai. 2016.
5
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/07/1651582-robos-industriais-nao-saoameaca-afirmam-especialistas.shtml>.
Acesso
em:
mai.
2016.
Ver
também:
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1068/noticias/a-fabrica-do-futuro>. Acesso em: mai.
2016.
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mundial representa um impacto gigantesco sobre a economia do trabalho. Calcula-se
que para a criação de cada posto de trabalho na indústria, em termos competitivos
internacionais, seja necessário um investimento de mais de meio milhão de dólares.6
Portanto, a redução dos custos de produção de avançados mecanismos de produção
automatizados apontam não apenas para uma realidade já dada – a configuração de
fábricas inteiras com um mínimo de uso de força de trabalho humana – mas indicam
uma tendência a se expandir.
Esses números se referem, evidentemente, apenas a robôs, não tratam de
computadores avançados, impressoras 3D, ferramentas e equipamentos cada vez mais
sofisticados. E não tratam, principalmente, das chamadas “máquinas ferramentas de
controle numérico” (MFCN), isto é, máquinas industriais dotadas de ferramentas que
possuem cérebros eletrônicos acoplados. Esses novos meios de produção, desenvolvidos
graças à microeletrônica, são nada mais do que as antigas máquinas ferramentas
industriais agora adicionadas de um computador e que podem ser programadas segundo
as necessidades imediatas da produção, assim como seus braços-ferramentais podem ser
alterados, removidos e modificados de acordo com o novo objetivo (PALLOIX, p. 81).
Esse conjunto de elementos mostra a complexidade da estrutura produtiva
contemporânea – e poderíamos utilizar centenas de exemplos por todo o mundo de
fábricas com o mínimo de empregados –, mas é preciso salientar como esse processo
ultrapassa os marcos da indústria e avança para outros setores da economia. A
agricultura industrializada tem feito uso de semeadoras e colheitadeiras automáticas,
mas até mesmo a direção desses veículos tem sido guiada por satélite, sem a
necessidade de operadores humanos. Por outro lado, em lojas comerciais máquinas
automáticas de saque ou pagamento têm sido amplamente utilizadas. Máquinas de café,
quiosques eletrônicos para venda de alimentos, livros e gadgets, serviço automáticos de
cobrança por meio de cartões bancários... a lista de exemplos poderia continuar
6

Segundo Norbert Trenkle (2000), para a criação de um único emprego nas condições médias do
mercado mundial, na metade da década de 1990, seriam necessários investimentos na ordem de 300 mil a
um milhão de dólares. Uma década depois, o economista Carlos Lessa (2006) calculava que, no patamar
tecnológico de então, seriam necessários 250 mil dólares para gerar um posto de trabalho de operário. Um
estudo de 2014, realizado a pedido do governo de Minas Gerais, calculava os investimentos médios
necessários para a criação de emprego em diversos campos. Na indústria química seriam necessários mais
de dois milhões de reais para cada emprego gerado; na siderurgia, o volume de investimento estaria em
torno de 200 mil reais. A média obtida em vários setores para uma única vaga criada seria de cerca de 280
mil reais. Contudo, é possível que o estudo estivesse subdimensionando os investimentos exigidos, já que
citava
a
criação
de
empregos
diretos
e
“indiretos”.
Disponível
em:
<http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2014/01/19/internas_economia,
489408/investimentosmostram-custo-do-emprego-em-minas-gerais.shtml>. Acesso em: mai. 2016.
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indefinidamente para as atividades comerciais. Entretanto, esse processo está longe de
estar completo e, devido à própria natureza interna da revolução tecnológica no
capitalismo – onde a revolução nos meios de produção se torna uma coerção inevitável
devido à “coerção da concorrência” (Marx) – a tendência futura é de um
aprofundamento assustador devido à ampliação das aplicações da robótica.
A China, ainda considerada como chão de fábrica mundial e país de
concentração do operariado industrial, vem realizando um esforço monumental de
investimento em tecnologia automática e robótica. Já é o mais importante mercado
mundial de robôs industriais e provavelmente terá superado em 2017 todos os países do
mundo em sua utilização absoluta no processo produtivo. Mas a utilização relativa ainda
é reduzida: existem apenas trinta robôs para cada dez mil trabalhadores hoje na China,
nível baixo comparado à Coreia do Sul, com 437 robôs, ou o Japão e Alemanha, onde
há respectivamente 323 e 282 robôs para dez mil empregados.7
Com a ampliação do uso de robôs e o barateamento sistemático de suas unidades
– robôs de serviço pessoal como o Baxter já são vendidos nos EUA a menos de 25 mil
dólares e robôs de limpeza doméstica são comercializados popularmente na China e
Japão por poucas centenas de dólares8 –, os impactos sobre o emprego serão
gigantescos. Calcula-se que, na velocidade atual de dispensa de operários nas unidades
industriais, os robôs devam eliminar sessenta milhões de empregos até 2025, tornando
ainda mais rara a figura do operário fabril.9
A permanente transformação dos postos de trabalho

A visão do mundo sobre a China ainda é aquela fixada nas indústrias que
empregam uma volumosa força de trabalho a custo baixíssimo e longas jornadas. É
evidente que essa imagem ainda revela uma realidade incontestável da estrutura
produtiva chinesa, responsável, em parte, pela desindustrialização de várias economias
ocidentais (em conjunto com a automatização da produção) e pela inundação do mundo

7

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1672335-robos-que-trabalham-lado-alado-com-operarios-chegam-a-industria-do-pais.shtml>. Acesso em: mai. 2016.
8
Em 2012, três milhões de robôs de uso doméstico e pessoal foram vendidos em todo o mundo.
Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-invasao-dos-robos-imp-,1507670>.
Acesso em: mai. 2016.
9
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1068/noticias/a-fabrica-do-futuro>.
Acesso em: mai. 2016.
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com mercadorias de todos os tipos e de baixo valor.10 Contudo, essa imagem é parcial e,
tal como a fotografia de um processo, fixa uma realidade em transformação sem dar
conta do movimento. A China não apenas está no limite máximo de utilização de sua
força de trabalho – chegando ao provável pico de 72% de população total em idade de
trabalhar11 – como a maior parte está empregada em atividades terciárias, isto é, serviço,
comércio, administração etc. Assim como a mudança na estrutura produtiva nos países
centrais levou à transferência da maior parte da força de trabalho da indústria para o
chamado setor terciário da economia, também o desenvolvimento chinês segue essa
trajetória. Mas na China essa velocidade é muito maior do que aquela levada a cabo
pelos países da Primeira Revolução Industrial (Inglaterra, França) ou mesmo aqueles da
Segunda Revolução Industrial (Alemanha). Essa é uma dinâmica comum a todos os
países que passaram pelo processo de industrialização em suas economias, ainda que
nem sempre seguindo o mesmo caminho – os países de industrialização periférica,
como Brasil e México, saltaram de uma estrutura da força de trabalho baseada na
agricultura para uma maioria empregada no setor de serviços, sem que a indústria
tivesse ocupado a maior parte dos trabalhadores. Isso configurou uma “hipertrofia do
setor terciário” que culminou no desemprego disfarçado e na ampla informalidade da
economia periférica.
Historicamente, o setor terciário foi visto como o necessário absorvente social da
força de trabalho desempregada pela tecnologia nos demais setores da economia. A
ortodoxia econômica, seguindo a velha “teoria de compensação dos salários”, versão da
lei de Say no mercado de trabalho, asseverava que o capital economizado com a
destruição de empregos, devido ao uso de nova tecnologia, deveria ser dirigido a outro
setor. Ao ser reinvestido teríamos a recriação do posto de trabalho até então
eliminado.12 Integrante da concepção de um automatismo em que o mercado nunca

10

Mas é questionável o peso exagerado que se dá ao deslocamento de empregos industriais dos países
ocidentais para a China. Segundo alguns estudiosos do impacto da economia chinesa nos EUA, “o
número de empregos diretamente perdidos para a China até o momento pela terceirização no exterior é
irrisória” (HUTTON, p. 26). Num momento em que já havia a discussão sobre as maquiladoras
mexicanas, os Tigres Asiáticos estavam por cima e a indústria chinesa começava a ser notada, os
economistas Krugman e Lawrence (p. 47) argumentavam que a destruição de empregos nos EUA por
causa da automação estava mais próximo da realidade do que a “presumida perda desses empregos devido
à concorrência internacional”.
11
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1628187-na-china-forca-de-trabalhocomeca-a-encolher-e-desacelera-o-crescimento.shtml>. Acesso em: mai. 2016.
12
Marx (p. 54-60) foi o primeiro a realizar uma crítica sistemática da “teoria da compensação dos
salários”. Pollock (p. 97-120), em seu trabalho clássico sobre a automação, também realizou uma crítica
dessa tese, mostrando que no pós-guerra a única compensação que atuava (parcialmente) diante do
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enfrenta de fato o desemprego – para a economia neoclássica, como se sabe, só existe
desemprego como opção pessoal –, essa tese do setor terciário como amortecedor
compensatório foi ampliada com a argumentação de que nele a magnitude de capital
utilizada é baixa. A explicação é que atividades como comércio, finanças,
administração, educação ou serviços pessoais, por exemplo, são normalmente grandes
empregadoras, mas exigem volume de capital reduzido.
Entretanto, desde que a microeletrônica foi desenvolvida e generalizada, os
setores de serviços têm sofrido os efeitos economizadores de força de trabalho tal como
os demais. Diferente de grandes máquinas ou equipamentos industriais tradicionais, os
microcomputadores se tornaram uma realidade em toda a atividade social, inserindo-se
não apenas nas diversas etapas das finanças (bancos, administração e contabilidade)
como servindo diretamente aos usuários-consumidores e com isso reduzindo a
necessária mediação pessoal. Assim, temos a contabilidade eletrônica cujas notas
fiscais, lançamentos contábeis e registros são realizados automaticamente nos atos de
compra e venda, empréstimos ou pagamentos. Também presenciamos o uso de
computadores domésticos onde é possível fazer o acompanhamento pessoal de contas
ou operações financeiras. Mas nessa área presenciamos mais significativamente a
extinção de trabalho com a substituição de bancários por caixas automáticos. Em 2014,
o setor bancário no Brasil demitiu cerca de cinco mil funcionários. No seguinte, 2015,
foram quase dez mil postos de trabalho fechados13 – e isso numa conjuntura em que os
bancos apresentaram recorde em seus lucros, não sentindo o efeito da crise econômica
como as demais empresas. Mais ainda: até mesmo os mercados financeiros, até então
considerados vencedores diante das hards industries, sofrem hoje os efeitos
economizadores da microeletrônica, a ponto de os traders das bolsas de valores serem
desempregados por “operadores de alta frequência”, computadores que realizam
automaticamente operações financeiras e já dominam mais da metade de todas as
negociações em Wall Street.14
Também nas atividades comerciais, como nos demais espectros do terciário,
uma infinidade de aplicações da microeletrônica, dos computadores e da leitura ótica
tem substituído trabalhadores: seja na extinção de caixas nos mercados e redes
desemprego tecnológico era a grande absorção de trabalhadores pelos gastos improdutivos do complexo
industrial-militar.
13
Disponível em: <http://www.assiscity.com/?b=53827>. Acesso em: mai. 2016.
14
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2507200918.htm>. Acesso em: abr.
2013.
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varejistas, a utilização de equipamentos automáticos que estimulam o autosserviço e,
cada vez mais, a ampliação do comércio eletrônico. Já em 1999 – portanto antes da era
de popularização da internet no Brasil – o DIEESE alertava para os impactos do
comércio eletrônico sobre o trabalho no setor comercial:

As novas tecnologias e as novas formas de organização e de
gestão introduzidas no comércio são destruidoras de postos de
trabalho e de emprego, em várias seções e departamentos da
empresa. E, numa dimensão mais ampla, até no segmento
atacadista, apesar de estar excluído da integração varejofornecedores, a geração de emprego vem sendo menor diante da
intensificação do comércio eletrônico, particularmente do
intercâmbio eletrônico de dados (DIEESE, 1999).

A ampliação do emprego da informática em diversas atividades não decorre
apenas da flexibilidade inerente à microeletrônica, capaz de ser inserida em qualquer
ambiente de produção ou de negócio, mas também da reorganização ampla do processo
produtivo e burocrático que a própria microeletrônica implica. O que se trata, portanto,
não é apenas uma mudança nos meios de produção (hardware) que leva à eliminação
definitiva de muitos empregos, mas também uma contínua transformação na
organização do próprio processo de produção (software), isto é, a reestruturação
permanente das relações de trabalho. Não é acaso que toda a discussão sobre crise do
trabalho e automação seja acompanhada de reflexões sobre a superação da lógica
fordista de produção, a ruptura com a organização taylorista do trabalho e a inserção de
novos modelos de gestão da produção (toyotismo, ohnoísmo, volvoísmo etc.).
A flexibilidade inerente à nova tecnologia microeletrônica – se estendendo em
novas aplicações como a impressão em superfície tridimensional, nanotecnologia e
tecnologia do conhecimento – provoca a reorganização do processo produtivo devido às
inovações frequentes no ciclo dos produtos. Grupos de controle de qualidade,
departamentos de automação e círculos de tecnologia e inovação têm sido responsáveis
pela progressiva redução dos tempos-mortos na atividade produtiva ou nos processos
comerciais e financeiros. O uso generalizado dos microcomputadores em cada etapa e
incorporando cada vez mais funções se transforma em elemento de constante inovação
organizacional. No que toca ao processo de produção propriamente dito, essa
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autorreflexão organizacional leva a uma realidade completamente nova na história da
economia capitalista. Em virtude das novas técnicas e novos modelos organizacionais
em constante transformação, a inovação dos processos produtivos ultrapassa a
inovação das mercadorias produzidas. Levando ao extremo a lógica apontada por Marx
da “produção pela produção”, isto é, o fetichismo em que o desenvolvimento da
produção é o objetivo primário e determinante da organização social, o capitalismo
superdesenvolvido microeletrônico criou uma dinâmica irrefreável de revolução
organizacional e tecnológica.
Os núcleos dos computadores duplicam a capacidade de processamento em
menos de dois anos; a capacidade de armazenamento tem sido duplicada, num mesmo
espaço físico, a cada quarenta meses; um simples tablet de hoje tem a mesma
capacidade de processamento do computador mais moderno existente há trinta anos,
com um custo infinitamente menor. Isto significa que, no afã de ampliar ao máximo as
capacidades produtivas, maximizar os lucros e reduzir os custos e inconvenientes dos
meios, o processo de produção é alterado mais rapidamente do que os próprios bens
finais que são por ele criados. Com algumas exceções, as mercadorias utilizadas
cotidianamente por um consumidor médio são as mesmas há vinte ou trintas anos, mas
o modo de produzi-las mudou várias vezes nesse período. Enfim, as maneiras de se
produzir as mercadorias têm sido radicalmente alteradas, provocando impactos
gigantescos na economia como um todo, mas os bens consumidos são mais ou menos os
mesmos.
As implicações ecológicas dessa constante transformação são evidentes. Uma
mercadoria produzida a cada rodada de modo distinto precisa ter sua vida útil reduzida
ou pelo menos deve ser falsamente apresentada como diferente das anteriores para que a
cadeia produtiva não enfrente uma embolia devido à superprodução. Mas esse aspecto
ambientalmente destrutivo não é o nosso tema aqui – ainda que a discussão ecológica
não possa ser isolada de uma reflexão sobre a crise do trabalho. O que nos interessa
particularmente é que os efeitos dessa dinâmica são destrutivos também de um ponto de
vista economicamente abrangente: em termos macroeconômicos, o ritmo de
racionalização da produção supera o ritmo de ampliação dos mercados.
Desde o fim do ciclo expansivo do pós-guerra essa condição tem sido apontada
por uma série de importantes intelectuais: os níveis elevados de produtividade obtidos
com a transformação produtiva e organizacional da microeletrônica são amplamente
superiores aos índices do próprio crescimento econômico, cada vez mais rastejante – a
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não ser nos anos de bonança baseada na ficcionalização de ativos financeiros. O
resultado dessa colisão entre produtividade e crescimento é a destruição de postos de
trabalho sem a devida recomposição pela expansão econômica:

Em contraste direto com o desenvolvimento nos anos 50 e ainda
nos anos 60, nos anos 70 as taxas de crescimento da
produtividade do trabalho estão acima das da produção − com a
consequência de que a força de trabalho liberada pelo progresso
técnico não mais pode ser absorvida pela expansão da produção
(OFFE, p. 92).

Nas décadas de 1980 e 1990, enxergaríamos um aprofundamento desse processo
em que a racionalização da produção não seria compensada mesmo quando o
crescimento econômico fosse discernível no horizonte. Chamado pelos economistas de
jobless growth, essa situação foi aprofundada devido ao poder da microeletrônica de se
inserir em todos os possíveis setores da economia, ultrapassando a tecnologia industrial
tradicional e eliminando o caráter absorvente do terciário:

Constituindo

um

paradigma

intensamente

maleável,

a

microeletrônica irá permitir a automação de uma ampla gama
de serviços de natureza burocrático-administrativa. Através dos
sistemas

informacionais

integrados,

pesadas

estruturas

administrativas perdem totalmente a razão de ser, e por meio
dos processos de reengenharia, são literalmente extintas. Desse
modo, o que antes era um intenso e confuso fluxo de pessoas e
papéis se torna um simples fluxo de elétrons e quanta de luz,
monitorado por alguns poucos executivos e analistas de
sistemas. Os ganhos de produtividade dessa mudança são
obviamente elevados e fazem com o que o setor terciárioburocrático já não mais contribua para uma baixa taxa média de
crescimento da produtividade da economia (ALBAN, p. 209).15

15

“Antes, quando os postos de trabalho na indústria eram eliminados ou reduzidos, podiam ser
substituídos por postos de colarinho branco. Mas hoje, se as posições de colarinho branco desaparecerem,
onde serão criados os novos empregos?” pergunta o sociólogo Wallerstein (2016).
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Embora a primeira década do século XXI tenha apresentado uma redução dos
índices de desemprego em boa parte do mundo ocidental, a fragilidade dessa redução foi
logo demonstrada com a abrupta elevação desses índices com o estouro das bolhas
financeiras responsáveis pela expansão econômica daquele período – crise imobiliária e
queda nos preços das commodities no mercado mundial. Mesmo que pequenos sinais de
recuperação estejam sendo apresentados pelos governos europeus e norte-americano, os
economistas oficiais têm apontado para o ressurgimento do fenômeno do crescimento
sem emprego, agora renomeado como jobless recovery: o “desemprego persistente e
invulgarmente elevado sugere que esta recuperação sem emprego pode ser mais
dolorosa do que as duas anteriores” (KOLESNIKOVA; LIU, p. 18).16
O que essas análises indicam é que, para a expressão da crise mundial do
emprego, não conta apenas a eliminação definitiva de postos de trabalho, mas também a
agilidade com que empregos são criados e destruídos em ciclos cada vez mais curtos. O
relatório da Organização Internacional de Trabalho, “Tendências Mundiais de Emprego
– 2014”, apontou que, em 2013, o número de desempregados em todo o mundo chegou
a 202 milhões de pessoas. Projetando o futuro, a tendência é uma ampliação para 215
milhões de desempregados em 2018, mesmo com a criação, nesse período, de quarenta
milhões de empregos. A criação de novos postos de trabalho não será capaz de dar conta
nem da destruição de empregos nem da entrada de novos trabalhadores no mercado – o
que implica em saldo líquido negativo.17
Isso cria uma situação de extrema instabilidade na força de trabalho mundial:
crise do trabalho não é apenas ampliação progressiva do número de desempregados em
todo o mundo, mas também uma instabilidade crescente para aqueles que permanecem
ativos no mercado. E isso se deve não apenas à ampliação desse exército de reserva –
que pressiona os empregados tanto pela concorrência que oferecem quanto pela redução
dos salários diante da oferta crescente de mão de obra – mas principalmente em virtude
dos ciclos de reestruturação cada vez mais acelerados dos processos de produção.

16

Os autores se referem aos períodos de recuperação econômica posteriores às recessões de 1973-1975 e
1981-1982, comparando-as à recuperação atual diante da recessão de 2007-2009.
17
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/fraca-recuperacao-economica-nao-chega-aoemprego. Acesso em: mai. 2016. No Brasil, o salto atual na taxa de desemprego se deve também a essa
dupla dimensão: eliminação de postos de trabalho e o retorno ao mercado de parte da população
economicamente ativa que havia deixado de participar devido a uma série de medidas públicas
(assistência social, formação educacional etc.). Isso de modo algum minimiza o caráter dos eventos que
vivemos, pelo contrário, demonstra que as alternativas até então ensaiadas de administração da crise não
passavam de freios temporários e não de solução estrutural para a crise do trabalho.
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A precarização da força de trabalho não é decorrente apenas da elevada
rotatividade a que boa parte dos trabalhadores está submetida – hoje no Brasil, 45% dos
trabalhadores com carteira assinada são demitidos a cada ano.18 O que temos visto é
que, além da ampliação do desemprego, os postos de trabalho que restam estão sujeitos
a uma elevada transformação, são destruídos e novos são criados conforme as dinâmicas
da reestruturação produtiva. Daí a insistência de especialistas em apontar que as
informações sobre a grave crise que vivemos não pode ser dimensionada apenas pelas
taxas oficiais de desemprego, pois a necessidade cria pressões sociais que levam às mais
variadas estratégias de sobrevivência. Conforme apontou o economista indiano Prabhat
Patnaik (2016), utilizando-se de dados da própria OIT, 63% da força de trabalho global
atual está em situação de desemprego, desencorajada (desistiu de procurar emprego) ou
se trata de “empregados vulneráveis”, isto é, trabalhadores por conta própria,
trabalhadores sem rendimento, membros de cooperativas de produtores etc.
A improdutividade crescente da força de trabalho

Como relatado há pouco, a estrutura da força de trabalho chinesa passou por
uma transformação explosiva nas últimas duas décadas – de uma maioria de
trabalhadores empregados na agricultura, rapidamente as mudanças nesse país asiático
levaram a uma ocupação predominante no setor terciário. Embora tenha chegado a
ocupar quase 30% de sua força de trabalho total, a indústria nunca se tornou o principal
empregador na sociedade chinesa: os serviços ultrapassaram a agricultura como
principal setor de ocupação da força de trabalho – em 2012, 35,7% dos empregos já
estavam no setor terciário da economia.19
O que essa informação nos revela é que mesmo a mais importante estrutura
produtiva mundial já não é capaz mais de empregar grande parte de sua força de
trabalho: afetada pela transformação produtiva, os empregos se deslocaram para as áreas
comerciais, financeiras, a administração pública e privada e demais atividades de
serviço.
18

Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8661:
empregos-no-brasil-duram-menos-de-dois-anos-diz-pesquisa-da-unb&catid=35:agenciadiap&Itemid=206>. Acesso em: mai. 2016. A importante obra de Pochmann (2012, p. 92-97 e 120-121)
questionando a “nova classe média” tem uma série de informações sobre a ampliação da rotatividade do
trabalho no Brasil.
19
Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>. Acesso em: mai.
2014.
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A princípio isso não indicaria nada além da própria vitalidade de uma economia
que se ajusta constantemente às transformações ou – como acreditam os apologistas de
uma pretensa “sociedade pós-industrial” – o deslocamento do eixo da produção para
uma economia criativa baseada no conhecimento e não mais na produção material.
Essas intepretações são superficiais e ignoram os traços mais profundos da
transformação em nossa época.
Em primeiro lugar, esse deslocamento está longe de ser um mero “ajuste” no
mercado de trabalho ou uma compensação de empregos perdidos – embora com índices
oficiais de 5% de desempregados, a colossal economia chinesa também apresenta
assustadoras formas de desemprego que não são representados na estatística
governamental – é provável que um índice mais amplo, que avaliasse o desemprego nas
áreas rurais, atingiria três ou quatro vezes as taxas oficiais. Nos momentos de
dificuldade econômica, quando a taxa de ocupação diminui, as autoridades chinesas
forçam milhões de trabalhadores urbanos a voltarem para suas províncias de origem e
assim reduzir o impacto sobre o mercado de trabalho – isto ocorreu depois da crise de
2009, quando mais de vinte milhões retornaram às comunidades rurais.20
A ampliação substancial do setor de serviços, portanto, não se deve a nenhuma
reformulação das atividades econômicas, mas em grande parte a mero ajuste espontâneo
do desempregado à situação de expulsão dos postos de trabalho tradicionais: a tradição
periférica de formação de uma economia subterrânea como estratégia de sobrevivência
se tornou uma realidade mundial. Na China isso é tão significativo quanto em qualquer
outra parte do mundo: estudo publicado pelo Banco Mundial revelou que nas grandes
cidades chinesas a informalidade de trabalhadores pode chegar a 37%, dependendo da
forma como se define estatisticamente a informalidade. Mas os dados são ainda mais
expressivos para os migrantes, cuja informalidade pode abranger até mesmo 65%
daqueles que não tem residência oficial na cidade em que trabalham (PARK; WU e DU,
2012). A maior economia industrial do mundo segue um fato já atestado há alguns anos
pela Organização Internacional do Trabalho:
no final do século XX, a manufatura deixou de ser um setor
importante de desenvolvimento do emprego, exceto no Leste e
Sudeste Asiático. Nas economias em desenvolvimento, a queda
da proporção do emprego agrícola coincidiu, de fato, com um
20

Disponível em: <http://economia.terra.com.br/sem-emprego-20-milhoes-de-chineses-voltam-para-ocampo,89da17a7adc4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: mai. 2016.
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aumento do emprego no setor de serviços, que passou de 28% a
32,6% no período compreendido entre 1995 e 2005. Entre as
diferentes categorias de serviços, o setor no quais o emprego
está aumentando mais rapidamente é o comércio, que inclui as
atividades informais do comércio ambulante que tanto
predomina entre os povos e cidades dos países em
desenvolvimento (OIT, p. 34).

Com efeito, o economista Patnaik (2016) indica que boa parte da força de
trabalho deslocada da agricultura, onde realizavam atividades precárias e em pequenas
unidades de produção, “entraram outra vez no segmento dos empregados vulneráveis
nas cidades”. A economia de serviços pode estar relacionada ao avançado
desenvolvimento tecnológico, mas isso não significa de modo algum elevada qualidade
de vida. Teóricos que se debruçam sobre a realidade das grandes economias urbanas
integradas ao mercado global apontam que, ao lado da estrutura avançada de serviços
sofisticados e atividades financeiras, prolifera a multidão de trabalhadores não
qualificados de comércio, limpeza, serviços pessoais etc.21 Aliado à rotatividade elevada
de parte crescente da força de trabalho mundial e sua transferência para os serviços,
temos uma precarização evidente das condições em que essas novas formas de ocupação
se desenvolvem.
Do ponto de vista de uma compreensão dos mecanismos mais profundos da
reprodução capitalista é preciso ressaltar ainda outra característica dessa terciarização
progressiva do trabalho mundial: a improdutividade crescente aí implicada.
Ao tratarmos da improdutividade do trabalho não queremos de modo algum
julgar a sua importância, natureza ou finalidade. Produtividade aqui se refere
unicamente à capacidade de determinada atividade de ampliar a magnitude de valor
presente no circuito econômico capitalista. O que se trata, portanto, é o conteúdo formal
da atividade de trabalho e não o resultado material em si desta atividade. A capacidade
de ampliação substancial do circuito global capitalista é o que define a contribuição
formal de uma atividade – trabalho produtivo é aquele capaz de perfazer a valorização
do valor. Sem entrar no complexo universo conceitual sobre a natureza produtiva ou
improdutiva do trabalho, é possível definir, por derivação e exclusão, um trabalho
produtivo se for realizado no âmbito de um capital produtivo e, portanto, contribuindo

21

Veja por exemplo, Sassen (1993).
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para a produção e ampliação da massa de valor presente no processo global da
circulação capitalista. Todo o trabalho circunscrito ao capital monetário (atividades
financeiras e da mediação do dinheiro em geral) ou ao capital do comércio de
mercadorias (atividades comerciais) é improdutivo, pois não acrescenta valor algum ao
circuito global capitalista. Obviamente, trabalho produtivo é unicamente aquele
relacionado ao capital produtivo, capital produtor de mais-valia, enquanto as demais
formas de trabalho realizam a mera circulação de mercadorias e dinheiro, nada
adicionam em termos substanciais à estrutura reprodutiva do capital.22
A vertiginosa ampliação das atividades terciárias no mundo contemporâneo pode
ser vista como o resultado de uma informalização crescente da força de trabalho, que
sobrevive em meio a uma economia de miséria e num nível muito próximo ao da
subsistência. O relatório já citado da OIT, sobre as tendências do emprego, informa que,
em 2013, um total de 839 milhões de trabalhadores sobrevivia com suas famílias com
menos de dois dólares diários.23 A automatização dos setores produtivos e a
transferência de parte da força de trabalho para as atividades comerciais, administrativas
ou financeiras (quando não lançadas de vez na exclusão social) é um processo crescente
de improdutividade do trabalho. Isso significa que, mesmo com a ampliação da
população economicamente ativa mundial, parte considerável desse universo, se não foi
excluído integralmente da sociedade do trabalho graças aos efeitos da transformação
tecnológica, não contribui mais para a reprodução ampliada de capital, ainda que
execute tarefas muito necessárias à economia de mercado.
A União Europeia já apresenta 72% do total de sua força de trabalho no setor
terciário da economia. Os EUA e Canadá possuem 79% nesse setor. No Brasil, 71% dos
trabalhadores já estão ocupados com atividades terciárias. Transferindo grande parte da
22

“Marx distingue entre o trabalho empregado pelo ‘capital produtivo’ ou, mais exatamente, pelo capital
na fase de produção, e o trabalho empregado pelo capital-mercadoria ou capital-dinheiro, mais
precisamente, o capital na fase de circulação. Somente o primeiro tipo de trabalho é “produtivo”, não
porque produza bens materiais, mas porque é empregado pelo capital “produtivo”, isto é, capital na fase
de produção (...). O caráter produtivo do trabalho é uma expressão do caráter produtivo do capital”
(RUBIN, p. 287). A determinação aqui proposta de trabalho produtivo nos permite aproximar da reflexão
sobre as atividades improdutivas do setor terciário da economia, mas ela ainda é limitada pela esfera
particular dos capitais, sem considerar a circulação global, isto é, a reprodução: “Uma definição do
trabalho produtivo, referida ao processo de mediação da reprodução capitalista no seu todo, só pode ser
avançada em última instância em termos de teoria da circulação. Quer dizer: em termos da teoria da
circulação, só é produtivo de capital aquele trabalho cujos produtos (e também cujos custos de
reprodução) refluem no processo de acumulação do capital; ou seja, aquele cujo consumo é recuperado de
novo na reprodução ampliada. Só este consumo é um “consumo produtivo”, não apenas imediatamente,
mas também em referência à reprodução” (KURZ).
23
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/fraca-recuperacao-economica-nao-chega-aoemprego>. Acesso em: mai. 2016.
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força de trabalho para as atividades improdutivas do terciário, o capitalismo cava um
fosso cada vez mais profundo em sua capacidade de reprodução ampliada – é como se o
gasto de energia necessário para colocar um gerador em movimento fosse
progressivamente se ampliando diante da energia resultante dessa mesma engrenagem.
Como atestou Marx (p. 92 e 93), “os agentes da circulação precisam ser pagos pelos
agentes da produção. (...). Em vários negócios, compradores e vendedores são pagos por
meio de uma porcentagem do lucro”. Enfim, os custos de manutenção da economia
capitalista, de sua administração, de sua operação financeira e comercial crescem
proporcionalmente diante dos lucros obtidos na sua unidade de produção – qualquer
empresa capitalista individual seguindo uma trajetória dessas estaria fadada à falência.
É disso que se trata a dinâmica econômica atual – não é um acaso que, há quatro
décadas, os noticiários econômicos de toda parte apontem para uma trajetória
descendente das taxas de crescimento mundiais. “Crescimento rastejante”, “recessão
crônica”, “estagnação secular” e “crise estrutural” são termos distintos, de procedências
teóricas diversas, que tentam dar conta desse arrefecimento visível da economia
mundial.
A crise da sociedade do trabalho não é de modo algum o horizonte feliz de
“sociedade do ócio”, “sociedade pós-industrial” ou “era do conhecimento”. Crise da
sociedade do trabalho é o resultado da autocontradição interna do capitalismo que
tornou o trabalho a única atividade capaz de realizar a mediação social e, no entanto,
move-se diuturnamente para eliminar o máximo possível de trabalho disponível. A
sociedade do trabalho tornou essa atividade o único padrão de referência para a vida
social, mas a torna progressivamente improdutiva para sua lógica econômica. Crise do
trabalho é a face autodestrutiva da sociedade capitalista em sua manifestação mais
avançada. A única maneira de escapar a essa dinâmica de destruição seria fundar uma
nova sociedade sobre outra lógica.
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Resumo: Esse artigo procura analisar a ideia de crise na disciplina histórica difundida

na segunda metade do século XX. Para isso, procuramos abordar a percepção de crise
enquanto conceito processual inerente à lógica das transformações paradigmáticas.
Palavras-chave: Crise; temporalidade; paradigma.

Temporal interdependency and “crisical” symptoms: an analysis of the idea
of crisis in contemporary historical thinking

Abstract: This article intent to analyze the idea of crisis in the historical discipline in

the second half of the twentieth century. For this, we approach the perception of crisis
as a inherent procedural concept to the logic of the paradigmatic transformations.
Keywords: Crisis; temporality; paradigm.

G

. K. Chesterton (1874-1936) desenvolveu, paralelamente à carreira de
ficcionista, uma vasta obra ensaística. Em 1906, publicou um importante
volume intitulado Ortodoxia, cuja temática procurava discutir os caminhos

que o cristianismo havia tomado desde o advento da Reforma, defendendo de forma
provocativa a ortodoxia primitiva da doutrina cristã. No capítulo O suicídio do
pensamento, Chesterton desenvolve um argumento em que tenta rebater o gradativo
estabelecimento de uma tendência intelectual de dúvida exacerbada em relação à razão.
“Todo o mundo moderno está em guerra contra a razão; a torre já oscila”
(CHESTERTON, 2009, p. 55). Para ele, a autoridade religiosa de seu tempo havia se
voltado para uma posição de intolerância e, paradoxalmente, o materialismo caminhava
para se tornar um duplo dessa manifestação, uma vez que ambos possuiriam a mesma
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natureza primária e autoritária. Segundo o autor, essas constatações fazem parte de um
sintoma da modernidade tardia em que o pensamento perde sua capacidade de fazer
conexões devido a um bloqueio causado pela individualidade de um tempo que, ao
procurar romper com as gerações anteriores, se vê inseguro ao ter que lidar com
transformações. O progresso possui como condição intrínseca a mudança, porém, para
Chesterton, uma alteração fundamental em padrões históricos torna inviável refletir
sobre o passado, ou mesmo sobre o futuro. Portanto, lidar com a mudança em um
determinado

padrão,

ou

ortodoxia,

exige

que

a

realidade

contingente

da

contemporaneidade de quem analisa seja interpretada como uma unidade com
circunstâncias pretéritas e ulteriores.
Qualquer tendência que se sobressaia como um cisma dentro de um padrão
preexistente tende a ser analisada como definitiva e com maior autoridade em relação ao
já existente. Há nesses casos um risco em relegar às gerações futuras um conhecimento
distorcido do passado, dificultando a expansão do pensamento dos partícipes desse
tempo por permitir o entendimento de que o pensamento humano que não compactua
com a tendência em voga, não possui validade (Ibidem, 2009, p. 56). Aquele que
entende a mudança como fator decisivo do progresso (aqui visto como melhoria, e não
como teleologia) deveria, segundo o autor, desafiar seu tempo fugindo daquilo que ele
chama de “ideal de monotonia” (Ibidem, p. 60) na intenção de exercer em sua plenitude
sua capacidade de leitura de mundo e, consequentemente, criar condições de lidar com a
mudança de forma serena e responsável.
O exemplo é didático. Criou-se na tradição recente da teoria da história um
campo de investigação fundamentalmente semelhante ao de Chesterton, em que há uma
interpretação dos debates realizados a partir da década de 1960 como um período de
“crise” para a disciplina. No núcleo desse argumento, há uma série de direções para
tentar situar a história em um local seguro passível de legitimação, justificação e
validação: crise de paradigmas, crise de sentido, fim da história, predomínio do
discurso, representação, pós-modernidade etc. Discute-se um deslocamento fundamental
do referencial na pesquisa histórica. O modelo estabelecido na modernidade baseado em
uma perspectiva cientificista inspirada nas metanarrativas de cunho teleológico seria
contraposto às novas matrizes paradigmáticas, onde há um questionamento exacerbado
sobre a possibilidade de estudo do passado devido à primazia dada ao discurso em
detrimento do método que estabeleceria uma conexão confiável entre a historiografia e
o real. Nesse cenário, os principais teóricos da história colocam como problema a
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capacidade da história de produzir significado através do confronto com as fontes e sua
organização em um discurso dotado de sentido, uma vez que, segundo a perspectiva
adotada pela modernidade, o conteúdo do texto seria um reflexo do passado em si, já
que sua urdidura estaria amparada pelo acesso e análise de documentos. Nesse sentido,
a teoria da história contemporânea passa a ser a disciplina que expõe as fragilidades de
um conhecimento que foi tido como seguro durante mais de um século de
institucionalização acadêmica.
Mas, partindo dessas informações, surge o questionamento que guia este artigo:
por que crise? Talvez o principal vetor argumentativo que orienta essa ideia de crise se
refira a uma dúvida em relação ao estatuto científico da história enquanto disciplina que
investiga e significa o passado. A aproximação da história com a literatura, por
exemplo, enxerga na narrativa histórica o principal problema para o estabelecimento
epistemológico da disciplina. Hayden White, um dos principais autores responsáveis por
esse giro, alertava, em um texto clássico de 1974,1 que as narrativas históricas seriam
“ficções verbais cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos e cujas
formas têm mais em comum com seus equivalentes na literatura do que com seus
correspondentes nas ciências” (WHITE, 2001, p. 98, grifos do autor). Essa mudança de
ênfase de fato abala o sustentáculo estabelecido durante o século XIX, em que a história
poderia fazer frente ao avanço dos modelos oriundos das ciências naturais através de um
método imparcial e passível de regulação e comprovação de fenômenos. Ocorre que nas
décadas seguintes, no contexto que nos propomos analisar, os periódicos destinados à
divulgação das pesquisas no campo da teoria da história se tornaram campos de
discussões que, em nosso entendimento, trouxeram avanços significativos para o
fortalecimento crítico e analítico da disciplina, porém, em contrapartida, desvirtuaram o
que de mais importante a história pode oferecer, sua capacidade de gerar sentido e de
promover a tolerância em uma sociedade ainda profundamente idiossincrática e incapaz
de promover a convivência pacífica com a diferença. Roger Chartier chamou essas
discussões de “falsos debates”, uma vez que tinham como ponto de partida a ideia de
irredutibilidade de um cisma (partilha) entre a objetividade das análises estruturais e a
subjetividade das representações (CHARTIER, 1990, p. 19-20). Utilizando o exemplo
de Chesterton, o radicalismo encontrado em algumas vertentes da teoria da história em
1

WHITE, Hayden. O texto histórico como artefato literário. In: ______. Trópicos do discurso. São Paulo:
Edusp, 2001.
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seu período de crise no século XX contribuiu para uma perda da capacidade de
estabelecimento de conexões com uma tradição que, mesmo nos momentos mais agudos
de cisma, manteve sua relevância na elaboração dos construtos mentais acerca do
passado. Nesse sentido, acreditamos que um dos problemas centrais está em um
deslocamento da noção de temporalidade na pesquisa histórica.
Está claro que as teses na teoria da história da segunda metade do século XX
fazem parte de uma mudança da disciplina em termos de fundamentação crítica, que
pressupõe uma ampliação de possibilidades teórico-metodológicas. Segundo Edgar
Morin (2007), qualquer evolução, seja no campo biológico, político ou científico, não se
manifesta de forma regular e frontal. Nesse sentido, o estabelecimento de um novo
paradigma, por exemplo, começaria a ser gestado de forma marginal e, através de uma
série de rupturas transgressoras, se desenvolveria até se tornar maduro. Esse
mecanismo, de acordo com Morin, obedeceria a seguinte ordem: 1) inovação; 2)
transgressão; 3) tendência; 4) nova norma ou ortodoxia (MORIN, 2007, p. 16). Segundo
esse modelo, é possível constatar uma imprescindível dinâmica temporal entre passado,
presente e expectativa projetada de um futuro, onde a ideia de crise esvazia-se, ainda
que permaneça semanticamente válida.
No caso da crise do pensamento histórico que discutimos, não cabe questionar
que seus fundamentos residem em uma problemática dialógica com os modelos
estabelecidos na modernidade, especialmente na historiografia do século XIX, pois esse
é seu preceito básico. Nesse contexto específico, houve uma redefinição incisiva na
concepção norteadora da pesquisa histórica no que se refere à relação do indivíduo que
estuda o passado e a orientação temporal de sua abordagem. A ruptura com o modelo
teleológico amplamente utilizado no século XIX dá lugar a uma realidade fragmentária,
cujos discursos acerca do passado aparecem de forma refratária, não obedecendo à
premissa teórico-metodológica de causalidade subsumida a um determinado objetivo,
uma realidade idealizada de um fim. Nesse caso, o problema reside no confronto com as
propostas estabelecidas pelo projeto moderno. Em nossa abordagem, esse confronto
deve ser analisado através do deslocamento das formas de discurso acerca do passado
que perpassam por uma perspectiva cética em relação à capacidade da história de
estabelecer sentido e coerência à experiência temporal humana através do resultado de
sua pesquisa. Conforme nos orienta Jörn Rüsen (2001), a disciplina histórica também
obedece à contingência que permeia seu objeto. Nesse sentido, assim como os
fenômenos humanos estudados em contextos espaço-temporais, a ciência histórica

28

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016
também passa por revisionismos, reavaliações e alterações. Portanto, a pergunta
permanece: por que crise?
Edgar Morin, ao analisar o século XX em um texto escrito em 1981 intitulado
Para onde vai o mundo? (2007), estabelece a década de 1970 como o período central no
estabelecimento de um cenário de incertezas. Essa assertiva seria constatada pela
falência da ideia de um continuum progressivo, em que a premissa de um
desenvolvimento linear das condições civilizatórias (tecnologia, ciência, economia,
industrialização, consumo, moral) estaria comprometida pela percepção de que, embora
a humanidade tenha experimentado um

significativo

avanço

no bem-estar

proporcionado pelos avanços tecnológicos, a linearidade evolutiva não se sustentaria,
por conta da tensa coexistência entre melhoria tecnológica e barbárie. O autor menciona
o termo “forças da morte” para exemplificar a institucionalização do aniquilamento de
outrem em função de interesses de ordem político-ideológica que impossibilitam a
manutenção da ideia de uma sociedade em marcha evolutiva intermitente (MORIN,
2007, p. 21). Certamente os eventos críticos do século XX que possibilitaram essa
(re)avaliação de um modelo até então seguro não poderiam ser previstos e, devido a
esse caráter eventual do inesperado na história humana, chegamos a um momento em
que o termo crise se estabelece como tônica das sociedades contemporâneas em suas
mais diferentes manifestações. Morin analisa esse contexto de incertezas como sintomas
“crísicos” ao definir sua ideia de crise:
(…) digamos inicialmente que o emprego multiplicado pelo
termo crise (crise do progresso, crise das civilizações, crise da
adolescência, crise do casal etc.) vem da própria multiplicação
dos sintomas “crísicos”... Tentemos definir o termo. Numa
primeira abordagem, a crise se manifesta não somente como
uma fratura no interior de um continuum, perturbação num
sistema até então aparentemente estável, mas também com o
crescimento das eventualidades, isto é, das incertezas. Ela se
manifesta pela transformação das complementaridades em
antagonismos, pelo aumento rápido das transgressões em
tendências,

pela

aceleração

do

processo

desestruturante/desintegrante (feedback positivo), pela ruptura
das regulações, pela deflagração de processos incontrolados
tendendo a autoamplificar-se por si mesmos ou chocar-se
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violentamente com outros processos igualmente antagônicos e
incontrolados (MORIN, 2007, p. 23).

De acordo com essa definição, a crise é inseparável do desenvolvimento. O
antagonismo entre modelos distintos se torna motor para o avanço. O caráter “crísico”
da realidade social humana é, portanto, a condição transformadora que engloba
desorganização e reorganização. Nesse sentido, a causalidade teleológica da
modernidade deve ser substituída por uma causalidade complexa (multicausalidade)
sustentada na interdependência temporal entre futuro, passado e presente. Se a evolução
de uma sociedade ou disciplina não obedece a leis deterministas, seu desenvolvimento e
mudanças em contextos eventuais são influenciados por uma multicausalidade baseada
em inter-retro-ações que se combinam e se desafiam em um movimento perpétuo. A
ideia de que o presente serve de base para a indagação do passado e que, por isso,
possui sustentáculos que permitem garantir um conhecimento seguro tanto de si como
do pretérito se esvazia nessa concepção de multicausalidade. O passado é construído
pelo presente através de um movimento duplo de retrospectiva (escolhe-se aquilo que se
quer estudar) e prospecção (estabelecem-se os resultados que o objeto escolhido
produziu no futuro do passado, seja ele o contexto do historiador ou uma realidade
anterior a do historiador, mas posterior ao objeto em análise). Segundo Morin, é esse
duplo movimento que cria a ilusão de que eventos pretéritos justificam os ulteriores
como se a trama desses eventos fosse preestabelecida e previamente conhecida, o que
acaba por transformar o imprevisto em algo provável e, consequentemente, relegar o
que não aconteceu como algo inevitável, uma vez que já foi estabelecido a relação
causal entre passado e futuro do passado. “O conhecimento do presente requer o
conhecimento do passado que, por sua vez, requer o conhecimento do presente”
(MORIN, 2007, p. 13).
Ilya Priogine afirma, citando Karl Popper, que o senso comum pressupõe que
todo evento tem como causa outro evento predecessor, dessa forma, qualquer evento
estaria passível de ser explicado ou mesmo predito (PRIGOGINE, 1996, p. 9). Segundo
Rüsen, essa característica ilusória, que Edgar Morin menciona, seria fruto do processo
de racionalização que o pensamento histórico sofreu a partir do Iluminismo, cujo
aperfeiçoamento se deu no historicismo do século XIX, que estabeleceu a crítica das
fontes e a interpretação como formas de transformar fatos em fatos históricos,
contribuindo, dessa forma, para a sedimentação da ideia da história como “uma ligação
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temporal entre o passado, o presente e o futuro, dotada de sentido” (RÜSEN, 1997, p.
87). Prigogine resume o problema apresentando as questões que se colocam nesse
determinismo temporal:
Esta tensão no interior do senso comum traduz-se no
pensamento ocidental por um problema maior, que William
James chamou de “dilema do determinismo”. Esse dilema tem
como desafio nossa relação com o mundo e particularmente
com o tempo. O futuro é dado ou está em perpétua construção?
É uma ilusão a crença em nossa liberdade? É uma verdade que
nos separa do mundo? A questão do tempo está na encruzilhada
do problema da existência e do conhecimento. O tempo é a
dimensão fundamental de nossa existência. (…) em termos da
descrição fundamental da natureza, não há flecha do tempo
(PRIGOGINE, 1996, p. 9-10, grifos do autor).

Nesse ponto, temos a base do modelo proposto por Morin, em que novas
ortodoxias (em nosso caso, as teses do período crísico da teoria da história na segunda
metade do século XX) surgem através de uma dinâmica contínua que reavalia
constantemente os postulados teórico-metodológicos então vigentes para que as
demandas do contexto contemporâneo exerçam as transformações no interior da
disciplina. Inicialmente essas transformações são tidas como inovações, posteriormente
como transgressões e, por fim, como uma tendência. O caráter crísico permeia toda a
atividade historiográfica e a interdependência temporal que estabelece um fluxo
constante de questionamento e de reavaliação não permite a visão difundida por muitos
teóricos de cisma ou alteração paradigmática definitiva. Trata-se de um movimento
natural e necessário para a manutenção da relevância da ciência histórica.
Para compreendermos melhor esse argumento, tomemos como eixo a discussão
empreendida por Thomas Kuhn no que se refere ao caráter móvel das ciências. Em texto
intitulado A tensão essencial: tradição e inovação na pesquisa científica (KUHN,
2011), Kuhn faz um alerta importante para a análise de períodos de transformações no
interior das ciências. Para ele, a tarefa mais importante em momentos de crise é evitar a
observação das diferentes propostas em jogo e tentar o produzir o máximo com as
ferramentas que já estão disponíveis. Essa assertiva traz uma implicação que se
assemelha às inter-retro-ações de Morin, no sentido de observar que na condução da
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prática científica a convergência é tão importante como a divergência. Afirmar algo
desse tom estabelece que qualquer eventual situação vista como definitivamente crítica
é equivocada, devendo prevalecer sempre um diálogo entre tradição e inovação. Nessa
condição dialógica, Kuhn observa que a dinâmica de transformação das ciências não é
passível de predição, sendo a maioria delas ocorridas de forma quase acidental, graças,
no caso da história, a um novo conceito, uma nova releitura do passado ou algum
resultado inesperado que algum tipo de fonte desconhecida ou pouco estudada
proporciona. A partir da constatação de uma mudança fundamental em uma certa ordem,
o cientista (nesse caso, o historiador) precisa rearranjar os postulados que até então
guiavam sua prática enquanto pesquisador.
Essa tensão entre modelos preestabelecidos (tradição ou ortodoxia) e a inovação
(transgressão ou heterodoxia) estaria localizada na própria natureza do conhecimento.
Entretanto, esse ponto de vista foge à maioria dos pesquisadores, e na história essa fuga
é ainda mais acentuada. Isso se deve especialmente a dois fatores: 1) um pesquisador
geralmente é um resolvedor de enigmas dentro de padrões preestabelecidos, e não um
inovador ou criador (KUHN, 2011, p. 250); 2) a emergência de novos pontos de vista
sobre um determinado problema dificilmente denota consenso entre os membros da
comunidade científica em um primeiro momento (Ibidem, p. 248). A ausência desse
fator consensual faz com que, em certos momentos, coexistam em uma determinada
prática científica diferentes correntes disputando a predominância entre seus partícipes.
Essa “disputa” entre modelos ortodoxos e novas propostas tangenciando a prática
considerada segura e consensual gera uma situação de crise. Utilizando o argumento de
Edgar Morin, esse momento estaria localizado entre as etapas um (inovação) e dois
(transgressão) da construção de novos padrões da produção do conhecimento.
Se considerarmos o imaginário acerca de uma crise para a disciplina histórica a
partir da relação dialógica entre tradição e inovação, é necessário que levemos em
consideração a mecânica do estabelecimento de padrões inseridos na condução da
prática científica. Kuhn, enquanto historiador da ciência e observador do funcionamento
interno de suas manifestações, desenvolveu suas ideias iniciais contidas em A tensão
essencial a partir da noção geral de paradigma. Em A estrutura das revoluções
científicas (2011), o autor aprimora sua ideia de tensão, elaborando um eficiente aparato
interpretativo para o funcionamento das práticas científicas. Embora Kuhn refira-se à
ciência de uma forma geral, enfatizando especialmente as ciências naturais por meio dos
exemplos selecionados para sustentar sua teoria, podemos deslocar seus conceitos para a
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história sem perder a densidade e aplicabilidade de suas propostas.
Segundo o autor, a condução de pesquisas científicas só é possível mediante a
existência de determinadas regras, conceitos e métodos amplamente aceitos pela
comunidade específica de pesquisadores. O conjunto desses elementos foi construído ao
longo do tempo por indivíduos que precedem a prática contemporânea de determinada
disciplina, fornecendo, dessa forma, os fundamentos no qual os trabalhos desse
segmento se basearão. Quando esse conjunto de normas recebe o reconhecimento e gera
um certo consenso, estabelece-se um paradigma (Ibidem, p. 29-30). Na história, o
modelo fundador da disciplina elaborado nos séculos XVIII e XIX reúne uma série de
procedimentos, práticas e conceitos comumente identificados como paradigma
moderno. À medida que determinado paradigma ganha adeptos e passa a ser executado
sem maiores questionamentos, ele se torna, segundo Morin, uma norma ou ortodoxia. A
partir disso, tal prática paradigmática passa a incorporar o que comumente se identifica
como tradição. Nesse ponto temos o problema responsável pelo surgimento de
momentos críticos, identificados aqui como crises.
Levando em consideração a já mencionada existência de dois tipos fundamentais
de pesquisadores (aquele que apenas resolve enigmas e aquele que cria), partimos do
pressuposto de que aquele pesquisador que realiza suas atividades levando em
consideração apenas o corpus inserido em um determinado paradigma exercerá a função
básica de preencher páginas de roteiros e manuais. Já aquele que orienta sua atividade
pensando sua disciplina no intuito de inová-la partirá sempre dos limites do paradigma
vigente para ampliar seus horizontes e aprimorá-lo por meio de novas perspectivas até
então desconsideradas. Nessa abordagem, de acordo com Kuhn, surgem os períodos de
redefinição dos postulados de determinada ciência, que tanto oprimem aqueles apegados
à ordem estabelecida por paradigmas consolidados.

Quando um cientista pode considerar um paradigma como
certo, não tem mais necessidade, nos seus trabalhos mais
importantes, de tentar construir seu campo de estudos
começando pelos primeiros princípios e justificando o uso de
cada conceito introduzido. Isso pode ser deixado para os autores
de manuais. Mas, dado o manual, o cientista criador pode
começar suas pesquisas onde o manual a interrompe e desse
modo concentrar-se exclusivamente nos aspectos mais sutis e
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esotéricos dos fenômenos naturais que preocupam o grupo. Na
medida em que fizer isso, seus relatórios de pesquisa começarão
a mudar, seguindo tipos de evolução que têm sido muito pouco
estudados, mas cujos resultados finais modernos são óbvios
para todos e opressivos para muitos (KUHN, 2011, p. 40).

O trecho supracitado elucida um problema de ordem teórica que tanto foi
abordado por Jörn Rüsen nas últimas décadas. Em defesa de uma maior difusão da
teoria da história, Rüsen (2001) argumenta em sua Razão Histórica que a vasta maioria
dos historiadores não pensa as categorias básicas de seu ofício, tomando como
pressupostos

implícitos

determinados

postulados

normativos

da

operação

historiográfica. Isso se deve, de acordo com o que expomos da obra de Kuhn, ao
problema da ausência de reflexão e inquirição dos mecanismos internos (sutis) da
própria disciplina, onde a fundamentação de determinados paradigmas eximem o
pesquisador de considerar problemas básicos.2 No caso da história, raros são os
historiadores que consideram questões sobre a natureza da disciplina, como a real
possibilidade de apreensão do passado, a forma como o discurso histórico é apresentado
e os limites da comprovação documental. Nesse sentido, no cenário de crise que
abordamos, Hayden White, por exemplo, seria uma espécie de modelo de pesquisador
criador nos termos colocados por Kuhn, já que ele parte dos limites impostos pelo
paradigma moderno para repensar pressupostos básicos da pesquisa histórica para então
fundamentar uma nova forma de enxergar o fazer historiográfico.
Com efeito, o exemplo de White é esclarecedor para compreendermos a
dinâmica do trânsito paradigmático. De acordo com Kuhn, pesquisadores de índole
criativa tendem a refutar postulados estabelecidos para investigar determinados
2

No texto A história da ciência, inserido na coletânea A tensão inicial, Thomas Kuhn desenvolve esse
problema ao comentar a resistência de novos pesquisadores de consultarem obras fundadoras, como a
Física de Aristóteles, por exemplo. Isso ocorre, segundo o autor, devido à tendência da ciência moderna
de tomar esses tipos de obras como obsoletas pelo simples fato de teorias posteriores já terem provado
que os postulados contidos nelas estavam errados. Para Kuhn, isso reflete a importância do consenso de
comunidades de pesquisadores em relação a determinados paradigmas, responsável por inibir a atividade
criativa do jovem cientista. Citando a Bertrand Russell, ele afirma que, ao estudar um determinado autor,
não se deve procurar onde ele errou, e sim partir de uma “simpatia hipotética” para tentar compreender
como esse autor chegou às conclusões que sua obra demonstra, ao ponto de podermos compreendê-lo e
até mesmo acreditar naquilo que ele propôs. Autores como Alexandre Koyré, Anneliese Maier e E. J.
Dijksterhuis seriam pioneiros por combaterem esse tipo de perspectiva dentro da filosofia da ciência
(KUHN, 2011, p. 130-131).
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problemas sob novas perspectivas. No caso de White, a emergência de sua teoria no
âmbito da história coloca em discussão determinadas certezas construídas durante a fase
da historiografia moderna, problematizando, por exemplo, o ideal de cientificidade da
disciplina subsumida a uma relação ordenada entre fonte e o real. Ao realizar essa
problematização, obras como Metahistory oferecem uma nova matriz de abordagens
para a pesquisa histórica, invertendo a lógica interna da disciplina ao aproximá-la da
literatura e das análises do discurso. Não obstante a narratividade e o discurso histórico
serem hoje parte do corpus de objetos amplamente pesquisados por historiadores das
mais diversas tendências, a inversão causada por autores como White foi responsável
por um período de incerteza e insegurança para a comunidade de pesquisadores. Esse
período de trânsito entre a emergência de um novo paradigma e sua absorção por parte
dos pesquisadores é identificado como um cenário, também transitório, de crise.
Segundo Kuhn:
A emergência de novas teorias é geralmente precedida por um
período de insegurança profissional pronunciada, pois exige a
destruição em larga escala de paradigmas e grandes alterações
nos problemas e técnicas da ciência normal. Como seria de
esperar, essa insegurança é gerada pelo fracasso constante dos
quebra-cabeças da ciência normal em produzir os resultados
esperados. O fracasso das regras existentes é o prelúdio de
novas regras (KUHN, 2001, p. 95).

Notamos que o surgimento de novos paradigmas acarreta um necessário diálogo
com a tradição. Nesse sentido, se levarmos em consideração colocações feitas por
Morin e Kuhn, uma prática científica como a história, em trânsito contínuo, é
interdepende do que foi construído antes, e mesmo do que pode vir a ser construído
mediante o horizonte de expectativa aberto pela pesquisa. A ideia de crise, portanto,
obedece a uma situação de desconforto originária em um cenário de incerteza quanto à
orientação normativa do ofício do historiador. Crise, nesse caso, parece funcionar como
uma engrenagem para o funcionamento da própria história enquanto fenômeno temporal
humano e como disciplina.
Jacob Burckhardt (1818-1897), embora não fosse epistemólogo, tratou
precocemente do assunto, configurando-se como um dos raros historiadores a perceber
essa dinâmica “crísica” da história como positiva, ainda no século XIX. Sem nenhum
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tipo de alarde e com a serenidade comum de seus escritos, Burckhardt chamou as crises
históricas de “processos acelerados” (BURCKHARDT, 1964, p. 164), vendo nos
momentos críticos da humanidade (e aqui incluímos as mudanças no campo das ideias)
oportunidades de depuração cultural. Utilizando a analogia da guerra, o autor argumenta
que períodos prolongados de paz fazem com que as existências tendam a se tornar
precárias e extremamente acomodadas a direitos adquiridos e a zonas de conforto. A
guerra, ou conflito, por outro lado, “força” os indivíduos a reorganizarem seus
postulados e a redefinirem suas existências. O exemplo é claramente provocador e
certamente a violência da guerra serve mais como metáfora do que como alternativa
real. Contudo, o que Burckhardt enfatiza é uma necessidade de não ser dominado pela
impressão imediata causada, por exemplo, por uma guerra ou mudança normativa em
uma profissão qualquer. A tendência em momentos como esse é a de se deixar levar pela
ideia negativa de irredutibilidade dos contextos, quando na verdade é especialmente
nessas situações que a maioria das portas ocultas se mostram. Burckhardt, adepto da
mudança como fator benévolo, entendeu a vacuidade da ideia de crises apregoadas ao
menor sinal de dissonância em uma determinada ordem cuidadosamente encenada ao
longo das eras, e embora não tenha vivido para presenciar o agravamento desses
sintomas nas mais diversas esferas das sociedades contemporâneas, ele compreendeu o
risco de se tentar evitar as crises como meio de perpetuar instituições. Assim,
(...) uma crise, determinada por um só fator, logo leva de roldão
outros fatores, aproveitando-se do impulso que eles puderam
dar à sua propagação, predominando a mais completa
incapacidade, entre todos os seus participantes, em precisar qual
dos fatores que a integram prevalecerá finalmente. Tanto os
indivíduos como a massa atribuem tudo que lhes causa
desconforto às condições predominantes no passado mais
recente, sem jamais reconhecer que, na maioria dos casos, se
trata de falhas determinadas pela própria imperfeição inerente
ao ser humano. Bastaria, para disso convencermo-nos,
contemplar um momento de penúria de tudo que é terreno, a
parcimônia extrema com que a natureza laça mão de seus
recursos, exceto no âmbito da vida humana, estes exemplos
bastariam como prova, no entanto, costuma-se pensar que a
História se comporta de maneira diferente da Natureza. Na fase
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final de uma crise, dela participam todos os que queiram uma
mudança qualquer no estado de coisas atual (BURCKHARDT,
1964, p. 176).
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Resumo: O presente artigo apresenta algumas notas relativas à atual crise na área do

Euro. A crise que se iniciara como um episódio de mercados financeiros do outro lado
do Atlântico termina a primeira década do século XXI determinando as decisões de
política econômica dos países mais frágeis da Zona do Euro. Estes passam pelo
desmonte de suas estruturas de proteção ao trabalhador para poder atender as demandas
do sistema dominante através da Troika: Banco Central Europeu, Fundo Monetário
Internacional e Comissão Europeia.
Palavras-chave: União Europeia; Zona do Euro; Economia internacional.

The phenomenon of the crisis in the Euro Zone (2008-2010)

Abstract: This paper presents some notes about the current crisis in the Euro Area,

aiming to describe the events that led to the crisis involving the two groups of countries
inside the bloc, the central and the peripheral ones. The crisis that begins as an episode
in financial markets across the Atlantic, ends the first decade of the 21st century
determining the economic policy decisions of the weakest countries in the Euro Area.
These include the dismantling of their structures for worker protection in order to meet
the demands of the dominant system represented by the Troika: European Central Bank,
International Monetary Fund and European Commission.
Keywords: European Union; Euro Area; International Economy.
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Introdução

40
A queda nas taxas de juros dos EUA nos anos 1990, a
desregulamentação

dos mercados

financeiros, a grande

quantidade de dinheiro disponível nos mercados, proveniente
dos excedentes comerciais da China, do Japão, da Alemanha e
dos países do Oriente Médio, o aquecimento do consumo a
nível global e o investimento desenfreado em busca de retornos
cada vez mais elevados (...) tudo facilitou uma crise que era
esperada e não pode ser considerada surpresa para ninguém que
lidasse com o mercado financeiro (MONTEIRO, 2010, p. 11).

A

última década do século XX assistiu ao desenrolar de crises monetárias
graves, como no Leste da Ásia em 1997 e na Rússia em 1998. A causa mais
imediata para tais crises era a prática de tomar empréstimos nos bancos do

Ocidente para investir em projetos internos. Em geral, os empréstimos eram de curto
prazo e o retorno dos investimentos era de longo prazo. Quando se espalharam rumores
a respeito do alto endividamento desses países, os credores se recusaram a fazer a
rolagem da dívida, e precipitaram uma onda de colapsos das moedas nacionais, além de
repúdio à dívida russa.
Como forma de evitar a repetição desse cenário, nos anos seguintes, a Rússia e
os países asiáticos, incluindo a China, passaram a reter parte de seus superávits na forma
de reservas de divisas. Assim, com o passar dos anos, essa reserva aumentou
substancialmente, e especula-se que a soma de todas essas reservas dos países
superavitários extrapole o dobro do que seria necessário para garantir a estabilidade de
suas moedas nacionais. No entanto, tais reservas não ficaram à disposição dos governos,
mas compõem o que se passou a chamar de Fundo Soberano. Os fundos soberanos são
fundos de investimento privado, administrado pelos governos. Porém, não se situam no
aparato financeiro oficial, e sim num sistema paralelo e sem as limitações das reservas
oficiais.
Em paralelo à criação dos diversos Fundos Soberanos, após as crises do final do
século XX, e ainda durante a recuperação das crises russa e asiática, em 2001, visando
atrair os investidores e o retorno de dólares ao país, Alan Greenspan, presidente do
Federal Reserve System (FED) à época, decidiu aumentar a captação dos investimentos
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para o setor imobiliário. Na contramão das expectativas, decidiu utilizar taxas de juros
muito baixas com o objetivo de atrair uma clientela específica: os norte-americanos de
baixa renda. No entanto, o FED sabia que era necessário convencer os intermediários
financeiros e imobiliários a aceitar esse tipo de cliente. A solução encontrada foi
garantir tais empréstimos pelo governo, através da Fannie Mae e da Freddie Mac.1
Bancos de vários países do mundo, atraídos pelas garantias dadas pelo governo
dos EUA, financiaram as imobiliárias através da Fannie Mae e da Freddie Mac, já que
estes estavam autorizados a captar empréstimos em qualquer lugar do mundo. Essa foi a
origem do sistema das hipotecas Subprimes, empréstimos hipotecários de alto risco.
Uma vez que para liberação desses empréstimos aos interessados em comprar a casa
própria não se exigiam garantias ou renda suficiente para seu pagamento, a taxa de juros
não era fixa. Na realidade, eram financiamentos de casas, muitas vezes conjugados com
a emissão de cartões de crédito, concedidos a famílias que os bancos já sabiam não ter
renda suficiente para arcar com suas prestações. Enquanto houvesse valorização do
mercado de imóveis, não haveria problemas de acordo com Fox (2010), Oliveira (2012),
Laqueur (2012), Marsh (2011) e Stiglitz (2010).
Numa segunda etapa, os bancos que criaram essas hipotecas, criaram
derivativos2 negociáveis no mercado financeiro, que passaram a ser vendidos para
outros bancos, instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de pensão de
todo o mundo.3
Quando, em 2005, o FED aumentou a taxa de juros para tentar reduzir a inflação
nos EUA e atrair mais dólares de volta ao país, o preço dos imóveis caiu, tornando
impossível o refinanciamento dos contratos por parte dos clientes.4 Estes pararam de
1

A Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC), conhecida como Freddie Mac, é uma empresa
garantida pelo governo dos Estados Unidos com autorização para realizar empréstimos e dar garantias a
empréstimos. Foi criada em 1970 para expandir o mercado secundário de hipotecas no país através da
compra de hipotecas no mercado de créditos hipotecários, e a seguir, poder revender esses compromissos
de quitação de empréstimos no mercado mundial. Da mesma forma, a Federal National Mortgage
Association (FNMA), conhecida como Fannie Mae, era uma empresa de capital aberto, garantida pelo
governo dos Estados Unidos e autorizada a conceder e garantir empréstimos. Até setembro de 2008,
Fannie Mae e Freddie Mac possuíam ou garantiam aproximadamente 50% do mercado de hipotecas dos
EUA, que totalizava 12 trilhões de dólares (Segundo informações da History News Network, disponíveis
no endereço <http://hnn.us/article/1849>, acesso em 30 de maio de 2014).
2
Derivativos são ativos financeiros negociados nos mercados de futuros e de opções com liquidação
futura baseados em contratos de dívidas a serem resgatados numa data determinada.
3
Vale lembrar que os fundos de pensão concentram as economias de muitos cidadãos norte-americanos
para poderem, no futuro, receber suas aposentadorias no sistema de capitalização privada.
4
Era comum, nos EUA, que os contratos de aquisição de imóveis tivessem um prazo de até 12 meses de
carência para amortização do valor principal. Ao fim do período de carência, o emprestador poderia
renegociar a dívida, já que o imóvel teria aumentado de valor e o novo contrato de empréstimo lhe daria
um novo prazo de carência, reiniciando o processo.
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pagar as parcelas de suas dívidas, e começou um fenômeno de inadimplência em massa.
Quem possuía esses títulos derivativos não conseguiu mais negociá-los, o que
desencadeou um efeito cascata e criou um desequilíbrio no sistema bancário
internacional, em 2007.
Dessa forma, uma política que começou com a cedência de empréstimos em
excesso para aquisição de casas a clientes que tinham poucas condições de arcar com
essas dívidas levou ao uso de derivativos com uma classificação de risco tipo AAA.5
Tal atraiu o interesse de bancos e financeiras, que adquiriram esses papeis. Então, com o
não pagamento das dívidas, os derivativos perderam seu valor e os fundos de
investidores que haviam apostado neles perderam a aposta. Deu-se a crise.
As carteiras de investimentos que aplicaram nesses fundos se liquefizeram
praticamente da noite para o dia. Adicionalmente, os imóveis em geral perderam o
valor, em um mercado inundado de imóveis encalhados pelos desalojados do Freddie
Mac e Fannie Mae. A estratégia seguinte foi socorrer os bancos e seguradoras em
problemas através de aportes financeiros elevados, com suas origens nas reservas
oficiais dos governos envolvidos.
A União Europeia e a crise

Depois das crises do final do século citadas e da chamada crise das empresas
“ponto com” no início da década, as autoridades monetárias europeias iniciaram uma
séries de discussões sobre como a Zona do Euro deveria se precaver de uma nova crise
vinda dos mercados financeiros. Os especialistas alertavam para a fragilidade da Zona
do Euro frente a uma crise:
A maior desvantagem do projeto do Euro está relacionada com
o que alguns definem como ”estrutura institucional sem
precedentes” da UEM. Tal estrutura combina uma política
monetária única, regida pelo BCE, com múltiplas políticas
orçamentárias, fiscais e regulatórias, ditadas por diversos
organismos dentro dos Estados Membros. A falta de
5

Entre os anos 2001 e 2007, as agências de risco deram a nota AAA a este tipo de derivativo, mas não se
sabe que critério utilizaram para chegar a essa classificação. Vale destacar que estas agências de
classificação de risco são empresas privadas e que não possuem regras definidas ou sequer são alvo de
qualquer tipo de regulamentação por parte das autoridades. Não disponibilizam online seus critérios de
classificação e, quando o fazem, após procedimentos de cadastro, exibem cálculos complexos e nebulosos
que envolvem os mais diversos tipos de variáveis, como grau de corrupção e expectativa de vida.
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coordenação dentro da Zona do Euro, relativa aos bancos e
mercados financeiros será relevante perante uma nova crise
(OVERVETL, 2010, p. 73).

Em resposta, as autoridades do BCE, no seu relatório de 2001, afirmavam à
página 26 que:
(...) o Eurosistema sublinhou a necessidade de regras claras que
estabeleceriam as responsabilidades dos setores privado e
público na resolução de crises. É necessário mais trabalho para
uma melhor definição dos papéis das finanças oficiais e
privadas e para o desenvolvimento de procedimentos para a sua
aplicação efetiva. (...) O Eurosistema também mostrou interesse
na análise geral da condicionalidade do FMI associada aos
pacotes de financiamento. Os objetivos básicos da avaliação
eram tornar a condicionalidade mais eficiente, efetiva e
centrada, sem a enfraquecer. O FMI decidiu que as condições
deveriam centrar-se nas reformas de política essenciais para
ajudar os países a resolver os problemas da balança de
pagamentos. Em contraste, deverá ser dada menor prioridade a
medidas estruturais relevantes, mas cuja importância não é
crucial. Uma condicionalidade mais centrada também requer
uma colaboração reforçada entre o FMI e o Banco Mundial.

Nos anos seguintes, os relatórios do BCE incluíram estudos que mostravam uma
preocupação com a economia estadunidense; com análise de dados relativos a temas
como “Evolução dos desequilíbrios nos EUA” (BCE, 2003, p. 46-49). Aí se destacava o
endividamento das famílias e o desequilíbrio crescente do balanço de pagamentos dos
EUA. Além disso, havia discussões em relação à unificação dos mercados financeiros
da Zona do Euro e as possíveis fragilidades que poderiam advir dessa unificação.
Como medidas de prevenção, as autoridades europeias se reuniram no Conselho
Europeu de Barcelona (em março de 2002) e decidiram por acelerar a implantação do
Plano de Ação para os Serviços Financeiros (FSAP). Criado em 1999, o plano estava
sendo implantado desde então. Das 42 medidas previstas, até 2002, 31 haviam sido
implantadas. As nove medidas restantes incluíam quatro itens relativos à existência de
fundos próprios dos bancos e das sociedades de investimento e a forma de utilização
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destes em caso de crise. As cinco últimas medidas eram relativas aos serviços de
Compensação e Liquidação Bancária (BCE, 2002, p. 56).
Com a aprovação do “Quadro Lamfalussy” relativo à gestão de crises pela
Comissão Europeia, passou-se a estudar como implantar os três novos comitês
reguladores. Um comitê para regular e supervisionar as atividades das instituições que
se configurassem como conglomerados financeiros, e dois outros comitês de supervisão,
um para bancos comerciais e outro para empresas que negociassem pensões e seguros.
Adicionalmente, este documento sugeria a formação de um Grupo de Política dos
Serviços Financeiros, sob a presidência de um Estado Membro, para agir como
conselheiro dessas instâncias e do BCE. Tal implantação exigia a aprovação pelo
Parlamento Europeu de qual seria o Estado Membro, ou das regras para sua escolha.
Não se observou a nomeação desse Estado consultor nos demais relatórios do BCE
analisados, o que leva a crer que o assunto foi posto de lado até o final de 2010.
No contexto internacional, em 2004, os representantes do G106 se reuniram e
aprovaram um documento conhecido por Novo Quadro de Capital de Basileia ou
Basileia II, que ampliava o Acordo de Basileia I. O Acordo da Basileia II reforçava os
chamados três pilares do primeiro acordo: (1) determinação dos requisitos mínimos de
fundos próprios para a cobertura dos riscos de crédito, para cobrir as chamadas
operações de mercado,7 e as necessidades operacionais; (2) convergência das políticas e
práticas de supervisão a fim de criar regras únicas de funcionamento das instituições
que operassem no G10; e (3) padronização das informações disponibilizadas aos
mercados, para assegurar maior transparência sobre a situação financeira das
instituições.
O BCE afirmou em seu relatório de 2004 que iria adotar o acordo. Contudo, nos
anos seguintes, as ações tomadas para resposta rápida a uma possível crise que atingisse
o sistema de bancos centrais nacionais e o BCE restringiram-se a aprimorar a troca de
informações, seja através dos sistemas de informática, seja pela padronização das
informações estatísticas e contábeis. Assim, as autoridades da Zona do Euro se

6

O G10 compreende representantes dos governos da Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos,
França, Itália, Japão, Países Baixos e Reino Unido; além da Suécia. Tais países possuem um acordo que
garante os empréstimos suplementares entre os participantes, no caso de os recursos monetários
estimados pelo FMI estarem abaixo das necessidades reais do país membro.
7
Entende-se que as operações de um banco estão relacionadas com suas transações com seus clientes de
contas à vista, fornecedores, funcionários, taxas etc. Já as operações de mercado se relacionam com a
atuação da instituição nos mercados financeiros em geral.
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preocuparam com a terceira frente de ação proposta pelo Acordo da Basiléia II e
deixaram as outras frentes de ação para discussões futuras.
Ao final de 2007, o BCE minimizaria os efeitos da “turbulência” dos mercados,
restringindo a causa da crise à economia estadunidense:
A turbulência nos mercados financeiros, que teve origem no
aumento das taxas de incumprimento e de execução das
hipotecas subprime nos Estados Unidos, agravou-se no verão.
No entanto, os seus efeitos sobre a economia real norteamericana mantiveram-se bastante limitados durante a maior
parte de 2007 e estiveram principalmente relacionados com a
disponibilidade e o preço dos empréstimos, em particular para
hipotecas não conformes. Por outro lado, a turbulência
manifestou-se principalmente nos mercados monetários e no
setor financeiro, onde os bancos foram forçados a proceder a
significativos abatimentos parciais ao ativo (BCE, 2007, p. 28).

A tentativa de acalmar os investidores fica clara no seguinte trecho:
Numa altura em que persistiam as tensões no mercado
monetário, foram observados aumentos das taxas de juro nos
segmentos de prazos mais longos do mercado monetário sem
garantia (ou seja, empréstimos interbancários não garantidos
por uma troca de ativos elegíveis como garantia), dando origem
a diferenciais face aos segmentos com garantia até cinco vezes
acima da média histórica. De modo a permitir uma melhor
distribuição da liquidez entre bancos, o Eurosistema realizou
vários tipos de operações de cedência de liquidez durante o
segundo semestre. Estas medidas, em conjunto com uma
política de comunicação ativa, contribuíram para um melhor
funcionamento do mercado, pelo menos no curto prazo, e
ajudaram a tranquilizar os bancos de que as suas necessidades
de liquidez seriam satisfeitas. Em resultado, o nível de
volatilidade no mercado com garantia diminuiu ligeiramente
para vários prazos (BCE, 2007, p. 31).
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Ainda assim, duas intervenções apenas não seriam suficientes para tranquilizar
os aplicadores e estabilizar a busca cada vez mais ávida de retornos crescentes com os
riscos que agora estavam garantidos pelos governos. Estes não poderiam deixar seus
sistemas financeiros responderem pela própria incapacidade de atender às promessas
que haviam sido feitas. Se os “cinco maiores” tinham fôlego, os demais BCNs do
Eurosistema teriam que aumentar a extração de recursos das contas governamentais. As
consequências desse aporte de recursos para as crescentes “injeções de liquidez”
somente ficariam claras aos contribuintes nos anos seguintes.
Houve quem previsse um futuro negro para a União Europeia e avistasse crises
em diversos setores. Não havia apenas a fragilidade vinda de um “moeda sem país”,
outros problemas estavam se avolumando e nada estava sendo feito para os solucionar,
ou até mesmo, para reconhecer sua gravidade. Entre eles, destacava-se o nacionalismo
crescente, a “invasão” de trabalhadores árabes que não buscavam integração ou
assimilação, mas lutavam por manter sua cultura própria. Como destacou Laqueur
(2011, p. 12):
(...) não havia apenas uma crise se gestando, e sim, múltiplas
crises. Acima de tudo, havia uma tendência a ignorar as
ameaças e pontos negativos. Havia um falso otimismo no ar (...)
Em 2008, a crise financeira eclodiu e o otimismo deu lugar ao
pessimismo e pânico. Por quê? Porque o impacto de uma crise
econômica é mais facilmente visível do que das demais crises,
mais difíceis até de serem definidas. Se antes o futuro da União
Europeia parecia promissor, após tantos anos de expansão,
agora parecia longe de ser certo.
Primeiros sinais da crise

Apesar da data inicial da crise estar associada ao segundo semestre de 2007, há
sinais dela desde janeiro daquele ano, quando a empresa estadunidense de hipotecas
Ownit Mortgage Solutions Inc. declarou falência por dever 93 milhões de dólares ao
banco Merrill Lynch. Este foi a público declarar que não possuía condições de receber a
dívida e a declaração criou tensão já que mesmo um banco do porte do Merrill Lynch
não poderia sofrer uma perda desse volume de recursos impunemente para seus
acionistas.
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No mês seguinte, foi a vez da Mortgage Lenders Network Inc. declarar falência.
Esta empresa ocupava o 15º lugar em volume de negócios Subprime nos EUA. Em
março e abril, as falências continuaram com perda de 11 bilhões de dólares pelo banco
HSBC, e a falência das empresas New Century e Countrywide Financiala. Era a crise já
estabelecida.
Diante do quadro, o presidente do FED, Ben Bernanke, foi à imprensa para

afirmar que a crise de crédito não iria prejudicar a economia dos EUA, com o objetivo
de impedir o pânico entre investidores e acionistas. Mas a promessa de Bernanke seria
ignorada quando da divulgação do volume de perdas com crise do Subprime, que já
estava avaliado em 150 bilhões de dólares somente nos EUA conforme o site oficial
https://www.ecb.europa.eu/ecb/ html/crisis.pt.html.8
Em agosto de 2007, a American Homes – uma das maiores empresas de
hipotecas dos EUA – declarou falência. Os bancos centrais de diversos países se
reuniram para aumentar a liquidez disponível nos mercados através de mais uma
“injeção de liquidez”. Então, o FED injetou 43 bilhões de dólares, o BCE, 95 bilhões de
Euros, e o Banco do Japão, 8,4 bilhões de dólares. Começou então o resgate aos bancos
em perigo de falência em consequência das perdas resultantes das aplicações feitas em
subprime. Adicionalmente, o FED baixou a taxa de juros de 6,25% para 5,75% visando
aumentar as operações e manter o crédito. Ainda assim, bancos como HSBC fecharam
escritórios pelo mundo todo e estimou-se que as perdas até o momento eram de 250
bilhões de dólares pelo mundo todo.
Em outubro, numa nova tentativa de acalmar os aplicadores, um consórcio de
bancos americanos, apoiados pelo governo, anunciou a criação de um fundo de 100
bilhões de dólares para emprestar às instituições financeiras que fossem vítimas da crise
de subprime. E o FED baixou novamente as taxas para 4,5%. Ainda assim, no mês
seguinte, o FED injetou mais 41 bilhões de dólares em empréstimos bancários a taxas
de juros baixas. Em novembro, o valor estimado da perda com os subprimes já era de
400 bilhões de dólares e investidores aproveitavam para adquirir cotas de bancos como
o Citigroup. Este, somente numa operação de captação de liquidez, vendeu uma quota
de 7,5 bilhões de dólares para investidores dos Emirados Árabes no final do ano,
segundo informações oficiais de https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/crisis.pt.html.9
Assim, 2007 iria se encerrar com mais um acordo entre os principais bancos centrais do
8
9

Acesso em 30 de maio de 2014.
Acesso em 30 de maio de 2014.
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mundo, para injetar mais 100 bilhões de euros nos mercados interbancários, numa ação
sem precedentes coordenada pelo FED. Este injetou 20 bilhões de dólares, somente
durante o mês de dezembro. A OCDE avaliou em 300 bilhões de dólares a perda dos
EUA em subprimes durante 2007, conforme divulgou em sua página oficial.10
Em 2008, o índice Dow Jones, da bolsa estadunidense, continuou a apresentar
resultados negativos, e o FED e o BCE anunciam novas injeções de liquidez nos
mercados. Ao mesmo tempo, as empresas Fannie Mae e Freddie Mac, possuidoras de
mais de 12 trilhões de dólares em crédito imobiliário, foram adquiridas pelo governo
dos EUA, que assumiu tal dívida. Em outubro, o FED anunciou um novo pacote de
resgate ao setor financeiro, com 700 bilhões de dólares. Logo em seguida, o governo
lançou mais um programa de 250 bilhões de dólares de apoio aos bancos. Nesse mesmo
mês, o FED anunciou que compraria seus títulos de dívida de curto prazo por 540
bilhões de dólares, como forma de injetar liquidez nos mercados e desbloquear o
mercado de crédito. Adicionalmente, em ação conjunta, o FED, o Banco Central da
China e o Banco Central do Japão reduziram suas taxas de juros.
Em resposta a esse conjunto de medidas, investidores dos países árabes como
Qatar e Emirados Árabes injetaram 5,8 bilhões de libras nos mercados estadunidenses.
Somente a China, em novembro, injetou 586 bilhões de dólares para compensar a
redução do investimento estrangeiro na sua economia. Nos EUA, o Citigroup recebeu
uma nova injeção de 20 bilhões de dólares, com contrapartida da participação do
governo na sua estrutura acionária. Era uma estatização inédita no país defensor do não
intervencionismo público no seio sagrado das empresas privadas.
Adicionalmente, economistas de renome escreviam na imprensa, expondo o
receituário das medidas a serem tomadas. Paul Krugman (2009, p. 194), por exemplo,
defendia a prescrição:
O que o mundo precisa neste momento é de uma operação de
socorro. O sistema de crédito global está paralisado e a
prostração mundial se agrava no momento em que escrevo esta
página. A eliminação das deficiências que permitiram esta crise
é essencial, mas esse objetivo, no momento, não é prioritário.
Primeiro, o fundamental é enfrentar o perigo notório e
premente. Para tanto, os formuladores de políticas em todo o

10

<http://www.oecd.org>.
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mundo precisam fazer duas coisas: garantir o fluxo de crédito, e
mais uma vez, estimular os gastos.

Curiosamente, em maio de 2008, as autoridades da Zona do Euro comemoravam
uma década de implantação da segunda fase do Euro, e a Comissão Europeia descrevia
a união monetária como:
Um sucesso retumbante... No espaço de uma década, o Euro se
tornou claramente a segunda moeda mais importante do mundo;
o Euro trouxe estabilidade econômica, promoveu a integração
econômica e financeira, e gerou comércio e crescimento a seus
membros, criou uma estrutura firme e sustentável das finanças
públicas que ajudam a garantir às futuras gerações os benefícios
do sistema social que torna a Europa famosa no mundo todo
(OVERTVELDT, 2011, p. 77).

Pelo discurso oficial da União Europeia, os sinais de crise haviam sido
ignorados. Episódios como a não distribuição de dividendos a seus acionistas pelo
banco alemão German Bank West, e a suspensão pelo francês BNP Paribas de três
fundos de investimento que negociavam subprimes seriam considerados episódios
normais decorrentes da crise dos EUA. Houve o quase colapso do banco alemão
German Sachen Landesbank, que teve que ser resgatado pelo concorrente BadenWuerttemberg Landesbank. Em setembro de 2007, o banco alemão IKB anunciou
perdas de bilhões de dólares em investimentos no mercado de subprime americano. Já
no Reino Unido, adotou-se, à contramão dos demais bancos centrais, a decisão de
aumento da taxa Libor para 6,8%, visando atrair mais investidores. No entanto, o
Victoria Morgage Funding anunciou risco de falência, enquanto o banco Northern Rock
pediu apoio urgente ao Banco de Inglaterra. Ainda nesse período, o banco suíço UBS
disse ter perdido 690 milhões de dólares somente no terceiro trimestre. Por fim, ao final
do ano, o Banco da Inglaterra reconheceu o erro estratégico e reduziu as taxas de juro
para 5,5%.11

11

Conforme informações disponíveis em <http://inteligenciaeconomica.com.pt/?p=8166>. Acesso em 14
de maio de 2014.
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Ampliação da União Europeia

A partir da metade de 2008, a crise não podia mais ser negada e as autoridades
da Zona do Euro foram forçadas a admitir sua existência. O relatório de 2008 do BCE
traria um estudo detalhado da crise, dividindo-a em quatro grandes períodos, como se
tivesse se iniciado ainda naquele ano: (1) janeiro a fevereiro, (2) março a junho, (3)
junho a setembro e (4) a partir de setembro (BCE, 2008, p. 31-38).
O primeiro período seria considerado de relativa calmaria para os mercados da
Zona do Euro. Contudo, os mercados monetários mundiais que não possuíam algum
tipo de sistema de reservas mínimas haviam sido atingidos e as taxas de juro em geral
registravam quedas. O BCE teria tomado medidas para aumento de liquidez nesse
período através de operações de refinanciamento – com aumento dos prazos e
diminuição das taxas – para os Bancos Centrais Nacionais do Eurosistema que estavam
devedores. Havia evidentes perdas para o emprestador, nesse caso, o BCE. No segundo
período, teria ocorrido um colapso em meados de março, quando o banco Bear Stearns
faliu. Este era um dos maiores bancos de investimento e transação de títulos dos Estados
Unidos, o que desencadeou um período de nova tensão no mercado, pela insegurança de
até que ponto os bancos aguentariam as perdas; e até que ponto os governos
conseguiriam socorrer os bancos. Tal incerteza durou até meados de junho.
O terceiro período teria sido de maior estabilidade do mercado, dados os
movimentos do governo estadunidense de compra de empresas como Fannie Mae e
Freddie Mac. Por fim, o quarto período, ainda seguindo o diagnóstico das autoridades
monetárias europeias, teria sido mais conturbado, por conta de eventos como a venda da
Merrill Lynch, a falência do Lehman Brothers (dois dos quatro restantes bancos de
investimento global), a cedência de liquidez de emergência por parte do governo dos
EUA à AIG, a maior empresa de seguros do país, e a intervenção de reguladores
federais na Washington Mutual, o maior fundo de pensões dos EUA. Nesse momento, a
Zona do Euro começou também a sofrer instabilidade, quando após a falência do
Lehman Brothers seguiu-se uma onda de inadimplência em seu sistema bancário.
Adicionalmente, no início de 2008, o BCE alterou sua taxa de juros de forma a
atrair liquidez. Mas a crise se espalhou e, em fevereiro, o governo inglês anunciou a
nacionalização do falido Northern Rock. Até mesmo o Credit Suisse admitiu erros nos
preços de alguns produtos financeiros que precisavam ser reavaliados para baixo.
Somente no mês de outubro de 2008, o governo holandês adquiriu a parte holandesa do

50

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016
banco Fortis. O governo alemão anunciou um pacote de resgate do banco Hypo Real
Estate. E o BNP Paribas assumiu a operação do recém-nacionalizado Banco Fortis da
Bélgica e Luxemburgo. O governo holandês precisou injetar 10 bilhões de euros no
ING, para evitar sua falência. Para encerrar o mês, o governo irlandês foi obrigado a dar
garantia de 100% a todos os depósitos à vista feitos nos bancos. Isso para evitar que a
população corresse para retirar o dinheiro das suas contas.
Entretanto, os bancos centrais dos EUA, Zona do Euro, Grã-Bretanha, China,
Canadá, Suécia e Suíça coordenaram, pela primeira vez, uma diminuição em suas taxas
de juros, como tentativa de acalmar os ânimos dos países que caminhavam rumo à
insolvência, e fornecer crédito (BCE, 2008, p. 195-198).
Os países da Europa do Leste também foram atingidos em 2008, dado o
desinvestimento dos parceiros do Ocidente. Como consequência, os países do antigo
bloco socialista enfrentaram uma crise monetária, com a desvalorização de suas moedas
frente à escassez do dólar. Ao final de outubro, a Hungria recorreu ao FMI, mas a crise
atingiu também a Ucrânia. Tal levou o FMI a realizar duas intervenções, uma em cada
país, no montante de 15,7 bilhões de dólares. No final do ano, emprestou 2,35 bilhões
de dólares ao governo da Letônia (BCE, 2008, p. 195-198).
No dia 14 de novembro, finalmente, as autoridades monetárias europeias
admitiram que a economia da Zona do Euro estava em recessão. No entanto, os técnicos
do BCE já alertavam as autoridades da Zona do Euro para uma outra crise que se
gestava na região:
O aumento da volatilidade no mercado das obrigações de dívida
pública, de um modo geral, tornou os participantes no mercado
menos dispostos a ceder continuamente liquidez entre si
colocando uma cotação limite às transações de grandes
montantes nos mercados de ordens com limite de preço.
Embora as obrigações de dívida pública mais líquidas, como as
emitidas pelos governos dos Estados Unidos e da Alemanha,
tenham constituído um refúgio seguro para os investidores
financeiros durante a crise financeira, a liquidez tem estado sob
pressão mesmo nesta classe de ativos (...) Os dados
disponibilizados pelas plataformas eletrônicas utilizadas na
transação de obrigações de dívida pública europeias apontam
para quedas substanciais quer nos volumes transacionados quer
nas cotações mínimas, mesmo no caso dos títulos mais líquidos.
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São igualmente visíveis sinais de deterioração da liquidez
(BCE, 2008, p. 50).

A crise estava se transferindo para as negociações de títulos da dívida dos países.
Os montantes injetados no sistema bancário – também chamados de “injeções de
liquidez” – começavam a mostrar o fundo dos bolsos dos governos que haviam salvo os
bancos e agora precisavam de ajuda para fechar suas contas. Não sem falta de críticas,
pois já se escrevia à época que,

As recentes medidas das nossas autoridades apenas atentam
para um único aspecto da crise atual: a liquidez dos bancos, das
companhias de hipotecas e seguros. E mesmo isso, somente
numa extensão muito limitada. Na realidade, as ‘enormes
quantias empregadas’ não representam senão o pagamento dos
depósitos, por assim dizer. Muito mais será necessário no
futuro, (...) onde bem além da liquidez, uma outra dimensão
apenas da crise financeira refere-se à quase catastrófica
insolvência dos bancos e das companhias de seguros. Esse fato
fica claro quando os seus passivos assumidos especulativa e
irresponsavelmente são de fato levados em conta (MEZAROS,
2011, p. 23).

Num primeiro momento, na Zona do Euro, a pressão começou sobre os países
que não haviam cumprido o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) nos anos
anteriores. Desse modo, a regra dos 3% do PIB voltaria à pauta e estava na hora do
desmonte das estruturas de apoio social que, como dito na cerimônia de celebração do
aniversário da implantação da segunda fase do Euro, tornaram os países da Europa
famosos.
O exemplo seria dado através de um país que havia feito de tudo, inclusive
adulterar seus dados estatísticos no final da década anterior, de forma a atender as
exigências de convergência. E, desse modo, tinha sido o 12º país a utilizar o Euro: a
Grécia.
Alguns dos países que apresentavam dificuldades em fechar suas contas
começariam a enfrentar a intervenção e exigências da Troika – grupo formado pela
Comissão Europeia, BCE e FMI. Estes passaram a analisar as contas dos países com
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maior endividamento, começando a ditar onde e como os governos deveriam cortar seus
gastos e aumentar sua arrecadação.
Ao final do ano, em seu relatório de 2008, o BCE tentava explicar as operações
realizadas em relação à crise do subprime e, ao mesmo tempo, lembrava aos países da
necessidade de evitar a crise das dívidas públicas, através do cumprimento do que havia
sido acordado no PEC:
Como resposta à crise financeira mundial e às suas
consequências para as instituições financeiras europeias,
governos, bancos centrais e outras autoridades públicas a nível
europeu estão a proceder à implementação de medidas com
vista a estabilizar os mercados financeiros e a economia em
geral. Estas operações governamentais incluem nacionalizações
(parciais) de bancos, injeções de capital (recapitalizações),
aquisição e/ou troca de ativos financeiros e concessão de avais
(relativamente a depósitos e novas emissões de dívida por parte
dos bancos, bem como a crédito interbancário). (...) Um desafio
de política fundamental é evitar que a crise financeira e o
subsequente abrandamento econômico reduzam a credibilidade
e a sustentabilidade das finanças públicas. Na UE, o PACTO
DE ESTABILIDADE e CRESCIMENTO fornece o quadro
apropriado para a condução e coordenação das políticas
orçamentais, tanto em períodos favoráveis como desfavoráveis
(BCE, 2008, p. 87).

Sobre os procedimentos para ajuda aos bancos durante os anos de crise
anteriores, o BCE iria se justificar afirmando:

Em resposta à intensificação da crise financeira em setembro de
2008 (ou seja, na sequência da falência do banco de
investimento norte-americano Lehman Brothers), os governos
da área do Euro adotaram medidas nacionais destinadas a apoiar
os seus sistemas financeiros e garantir condições de
financiamento apropriadas à economia real. (...) Inicialmente, as
medidas de auxílio público centravam-se no lado do passivo dos
balanços dos bancos através de: i) garantias do Estado para o
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crédito interbancário e nova dívida emitida pelos bancos, ii)
recapitalização de instituições financeiras em dificuldades,
incluindo injeções de capital e empréstimos, e iii) uma maior
cobertura de sistemas de garantia relativos a depósitos a varejo
(BCE, 2008, p. 81).

A ligação das atividades de socorro ao sistema bancário somente teriam afetado
os orçamentos governamentais e aumentado o endividamento dos mesmos no longo
prazo, conforme os técnicos do BCE explicavam, à guisa de defender os pacotes de
austeridade:
Para além do impacto direto sobre os déficits e a dívida, as
operações de resgate dos bancos implicaram em riscos
orçamentais mais abrangentes que se poderão concretizar com
um impacto adverso sobre as contas das administrações
públicas a médio e longo prazo. Os governos assumiram dois
tipos de risco orçamental. As responsabilidades contingentes
representam a primeira fonte de risco. Têm aumentado
substancialmente desde o início da crise financeira, não
podendo ser excluída a possibilidade de, no futuro, serem
necessárias garantias adicionais e/ou de algumas garantias
serem acionadas. Ao final de 2009, as responsabilidades
contingentes implícitas, medidas pelos recursos consagrados a
sistemas de garantia, situaram-se em 20,1% do PIB para os
governos da área do Euro, enquanto as responsabilidades
contingentes explícitas, medidas pelas garantias efetivamente
utilizadas pelos bancos, ascenderam a cerca de 9,4% do PIB.
Uma segunda fonte de risco orçamental refere-se ao efeito do
apoio estatal ao setor bancário (por exemplo, recapitalizações
bancárias, aquisições de ativos e empréstimos) sobre a
dimensão e composição do balanço governamental. (...) Por
último, os custos orçamentais decorrentes do apoio ao setor
bancário são parcialmente compensados por dividendos, juros e
comissões pagos aos governos pelos bancos em troca de apoio
financeiro.

Para

concluir,

uma

avaliação

dos

custos

orçamentais líquidos do apoio estatal ao setor bancário deve
adotar uma perspectiva de longo prazo que não se limite ao
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ano em que o apoio foi efetivamente prestado e deve
considerar as implicações mais alargadas do mesmo para o
balanço governamental (BCE, 2009, p. 41, grifo da autora).

Entretanto, devemos destacar que, em plena turbulência financeira, os chamados
Fundos Soberanos voltaram a atrair as atenções de países como a Alemanha, Canadá,
Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Japão – conhecidos como os países do G7 – que iniciaram negociações com o FMI, já no início de 2008, visando estudar formas
de regulamentar e controlar tais reservas. A esse respeito, em janeiro de 2009, o BCE se
pronunciaria:
Devemos pesquisar melhor sobre as implicações para as
economias avançadas em geral e os EUA em particular, da
acumulação de reservas feitas pelos mercados emergentes que
as investem nas economias desenvolvidas. Na verdade, alguns
têm argumentado que, no atual sistema de taxas de câmbio fixas
em várias economias emergentes, os bancos centrais destes
países têm cada vez mais contribuído para o financiamento do
atual déficit dos EUA, e para as taxas de juros reais
excepcionalmente baixas, já que tais bancos centrais têm
investido a maior parte das suas reservas cambiais em títulos
públicos de baixo rendimento dos Estados Unidos. De acordo
com essa linha de raciocínio, os países com taxas de câmbio
administradas contra o dólar vão ter dificuldade em diversificar
as suas carteiras de reservas, já que tais mudanças seriam
incompatíveis com seu quadro geral da política cambial. Outros
salientaram que o aumento das reservas pode oferecer espaço
para a diversificação da carteira, caso haja interesse dos
administradores

dessas

reservas.

A

evidência

empírica

disponível sugere, porém, que a composição monetária das
reservas globais de divisas está primordialmente em dólar,
apesar de ter se observado um aumento gradual da participação
do euro durante os primeiros anos da União Monetária
Europeia. Mas essa participação tem se mantido estável ao
longo dos últimos dois anos (BCE, 2009a, p. 76).

55

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016
Acompanhando o parecer, os técnicos do BCE informavam, como se pode
observar no quadro 1, os montantes acumulados nos dez países com maiores reservas, e
a variação das mesmas entre 1999 e 2008:

Quadro 1
Reservas em bilhões de dólares dos dez maiores detentores de divisas em 2008
País

1999

2008

Variação (%)

China

146,60

1756,70

1098%

Japão

211,40

973,80

361%

Rússia

6,70

554,10

8170%

Índia

29,50

302,30

925%

Taiwan

93,00

290,10

212%

Brasil

31,20

199,80

540%

Algéria

5,10

133,20

2512%

Tailândia

28,80

103,00

258%

México

30,80

93,00

202%

Turquia

31,20

75,50

142%

Fonte: Boletim mensal do BCE de 2009, p. 77.

Curiosamente, tal assunto não voltaria a aparecer nos relatórios ou boletins do
BCE até o ano de 2010. Os Fundos Soberanos não são mais mencionados nos
documentos, assim como não se observa mais nenhuma preocupação com os altos
volumes de divisas em poder de países cujo superávit comercial se dá através da
exportação de commodities. Aparentemente, o assunto perderia o interesse do clube dos
mais ricos. Apesar da evidente consequência que um montante de dólares dessa
magnitude teria sobre a economia do país de origem.
Se o principal investimento feito pelos administradores dos Fundos era na
compra de papéis da dívida pública dos EUA, fica claro que para salvar seus bancos das
consequências de investimento de alto risco feitos pelos próprios, o governo havia
emitido tais títulos para captar o máximo possível da liquidez de sua moeda fora de suas
fronteiras. Tal liquidez havia sido utilizada para providenciar o retorno esperado pelos
aplicadores que não aceitaram que um alto retorno está sempre associado a um alto
risco, e que risco significa a perda do que foi aplicado. Assim, no caso estadunidense, a
socialização da escolha ruim das instituições financeiras foi estatizada numa manobra
que escandalizaria qualquer defensor da não interferência do governo sobre as sagradas
forças de mercado.
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Já no caso europeu, a partir de 2009, a crise deixaria de ser uma turbulência de
mercados especulativos, mudando até de nome para Crise das Dívidas Soberanas,12
passando a afetar milhões de cidadãos do velho continente. Estes viram seus sistemas de
educação, saúde e segurança social sofrerem cortes que os tornaram ineficientes. A
própria constatação de ineficiência serviria como justificativa para a privatização dos
mesmos. O desemprego e a exclusão social resultantes desse processo aumentaram. A
mídia propagandeava que a culpa da crise europeia vinha dos gastos públicos excessivos
de países como Portugal, Grécia e Irlanda; um exagero, se pensarmos que juntos, não
representavam à época mais do que 6% do PIB da Zona do Euro. Suas populações não
somavam mais que 6,5% do total da região. Até mesmo os países do antigo bloco
socialista foram acusados de terem drenado os recursos do BCE, acusação sem sentido e
que não seria nem mencionada pelas autoridades da Troika, que concentraram sua
atenção nos países do sul: Portugal, Espanha e Grécia. Haviam sido escolhidos como
bodes expiatórios para ocultar as perdas e as crises dos grandes bancos alemães,
franceses e italianos.
Andamento da crise na Zona do Euro

Os dois últimos anos da década mostrariam um agravamento da situação dos
bancos europeus. No ano de 2009, a Irlanda tentou enfrentar a instabilidade interna
nacionalizando o Anglo Irish Bank, e injetando 11 bilhões de Euros no Bank of Irland e
no Allied Irish. Já o governo grego admitiu um déficit orçamental de 12,7% do PIB,
mais do dobro do prometido pelo governo às autoridades da Troika. A divulgação foi
acompanhada de uma nova promessa de reduzir o déficit para 8,7% do PIB para o ano
seguinte. Tal promessa não agradou as agências de risco, que continuaram a reduzir a
nota dos títulos do Tesouro grego, e consequentemente, dificultando ainda mais sua
negociação. Em 2010, a situação continuou a piorar, com mais declarações das agências
de risco. Elas decidiram rebaixar as notas dos papeis da Grécia para a classificação
“lixo” e, em seguida, se voltaram para os títulos de Portugal e Espanha, começando a
campanha de rebaixamento dos títulos dos mesmos.
Ainda em 2009, as autoridades monetárias da Zona do Euro elaboraram o
Relatório do Grupo de Alto Nível, sob a presidência de Jacques de Larosière, e

12

As chamadas Dívidas Soberanas referem-se às dívidas públicas, internas ou externas dos países.
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publicado em fevereiro de 2009. Esse relatório apresentou um conjunto de
recomendações para um novo quadro institucional da UE, voltado à supervisão das
instituições financeiras. Em seguida, a Comissão Europeia emitiu as propostas
legislativas para o Conselho da UE e o Parlamento Europeu de modo a colocar as
recomendações em prática. Resumidamente, as propostas sugeriam a criação de um
Comitê Europeu do Risco Sistêmico (CERS), que seria responsável pela supervisão das
instituições da Zona do Euro – Bancos Centrais Nacionais e BCE. Em segundo lugar,
era necessário criar um Sistema Europeu de Supervisores Financeiros – um grupo de
três Autoridades de Supervisão Europeias – que trabalhariam a nível nacional com as
autoridades dos BCNs para avaliar as situações de risco potencial para o sistema
financeiro como um todo (BCE, 2009, p. 10-12).
Em 2010, as negociações internacionais para estabelecer algum nível de
regulamentação bancária, no âmbito do G-10, o Grupo de Governadores e Chefes de
Supervisão, órgão de superintendência do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária,
lançou um novo pacote, conhecido como Acordo de Basileia III. Publicadas em 16 de
dezembro de 2010, estabeleciam que os bancos deveriam triplicar para 7% o nível de
capital de reserva, como meio de enfrentar uma perda financeira e ainda assim manter
seus compromissos. O BCE aceitou as novas regras, mas estabeleceu um prazo bem
longo aos bancos europeus, em alguns casos, até 2019, para que cumprissem essa nova
regulação.
Durante todo o ano de 2010, um ciclo de eventos se repetiria sempre seguindo as
mesmas etapas: (1) agências de risco rebaixando as notas dos papeis de determinado
país; (2) declarações oficiais das autoridades se comprometendo a realizar cortes para
melhorar o desempenho das contas do governo e criar superávits, (3) grandes
manifestações populares contra os cortes orçamentais e (4) novos empréstimos do BCE
ou FMI para aumentar a liquidez do governo em questão. De forma geral, os cortes
incluiriam aumento de impostos como o IVA e impostos sobre a renda, aumento da
idade para aposentadoria, congelamento ou diminuição de salários, pensões e
aposentadorias dos funcionários públicos, programas de demissão voluntária de
funcionários públicos para que passassem a prestar serviços ao governo como
autônomos ou empresas. Os cortes evoluiriam ainda para fechamento de escolas e
privatização de setores da saúde. Os pacotes de ajuda financeira aos países
endividados viriam do próprio BCE e do FMI. Em sequência, os governos que
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receberam a ajuda deveriam socorrer os bancos privados em situação de risco de
falência.
No final do ano, as autoridades retornariam ao discurso otimista e declarariam
que “Aparentemente o euro está salvo; ao final do ano, a moeda está de novo tão
apreciada frente ao dólar e o yen que o poder de competitividade europeu nos
mercados aumentou” (LAQUEUR, 2011, p. 21). A crise, que começara aparentemente
como um erro de avaliação das agências de risco para papeis sem valor, havia se
transformado em ataque aos programas de proteção que os trabalhadores europeus
haviam começado a conquistar quase um século antes. O discurso da validade da
competição e concorrência entre os agentes econômicos ficaria novamente em voga,
como se as intervenções de governos para salvar bancos e financeiras tivessem sido um
procedimento não mais do que natural.
Alguns indicadores econômicos de 2007 a 2010

Para avaliar os dados relativos aos 48 meses do período entre janeiro de 2007 e
dezembro de 2010, os países da Zona do Euro foram separados em três grupos, por
ordem decrescente de participação no PIB total da região. Assim, os cinco maiores
contribuintes para o PIB da Zona do Euro somam 85% deste e configuram o primeiro
grupo com: Alemanha, França, Itália, Espanha e Países Baixos. No segundo grupo,
temos países intermediários que contribuem com aproximadamente 13% do Produto da
região, incluindo Bélgica, Áustria, Portugal, Grécia e Irlanda. E, por fim, o terceiro
grupo comporta os países de menor participação no produto da Zona do Euro, quais
sejam: Luxemburgo, Eslovênia, Chipre, Malta e Eslováquia, que juntos contribuem
como cerca de 2% do PIB do grupo de 15 países estudados.
A - Produto e consumo

O gráfico 1 mostra as taxas comparadas de evolução do produto da Alemanha
com a média dos demais 14 países da Zona do Euro, durante o período 2007-2010.
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Gráfico 1
Variação do PIB da Alemanha e variação da média dos demais países, em observações
trimestrais de 2007Q1 a 2010Q4

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

A observação comparada dessas taxas mostra ritmos de crescimento econômico
distintos entre a Alemanha e o restante dos integrantes da Zona do Euro, que apresenta
semelhanças entre si. O cálculo de um coeficiente de Pearson de correlação linear
simples entre as duas variáveis apresentou um resultado de 0,49, indicando
empiricamente o descolamento do funcionamento estrutural da economia alemã com o
restante da área estudada. Entre o segundo quadrimestre de 2007 e o quarto
quadrimestre de 2010, a economia alemã teve uma oscilação em suas taxas de
crescimento observada entre 5,0% e -6,0% ao quadrimestre, enquanto que os demais
países da Eurozona apresentaram uma média oscilante entre 7,0% e -8,0%
quadrimestrais.
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Tabela 1
PIB dos países da Zona do Euro, de 2007 a 2010
Taxa de variação % anual
País
2007 2008 2009 2010
Alemanha
3,3 1,1 -5,1 4,0
França
2,3 -0,1 -3,1 1,7
Itália
1,7 -1,2 -5,5 1,7
Espanha
3,5 0,9 -3,8 -0,2
P. Baixos
3,9 1,8 -3,7 1,5
Bélgica
2,9 1,0 -2,8 2,3
Áustria
3,7 1,4 -3,8 1,8
Grécia
3,5 -0,2 -3,1 -4,9
Portugal
2,4 0,0 -2,9 1,9
Irlanda
5,0 -2,2 -6,4 -1,1
Luxemburgo. 6,6 -0,7 -5,6 3,1
Eslovênia
7,0 3,4 -7,9 1,3
Chipre
5,1 3,6 -1,9 1,3
Estônia
10,5 5,8 -4,9 4,4
Malta
4,1 3,9 -2,8 3,3

Em % do PIB total da Zona
do Euro
2007 2008 2009 2010
26,94 26,81 26,65 27,26
20,93 20,95 21,17 21,16
17,24 17,07 17,06 16,95
11,68 11,79 11,75 11,42
6,34 6,44 6,44 6,41
3,73 3,75 3,82 3,89
3,04 3,06 3,10 3,12
2,48 2,53 2,59 2,43
1,88 1,86 1,89 1,89
2,10 1,95 1,82 1,73
0,61 0,70 0,70 0,72
0,42 0,41 0,40 0,43
0,38 0,40 0,40 0,39
0,18 0,19 0,19 0,19
0,06 0,06 0,07 0,07

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

A variação do PIB, quando analisada anualmente, reflete o entusiasmo do final
de 2010 com todos os países retornando a uma tendência ascendente para o seu produto,
à exceção da Grécia, que continuava sua trajetória de queda. Como se pode observar na
tabela 1, embora o crescimento no ano de 2010 não fosse ainda o mesmo do ano de
2007, os países estavam se aproximando dos valores anteriores à crise. Chama a atenção
o fato de apenas dois países terem obtido já em 2010 níveis de crescimento do seu
produto acima dos do ano anterior à crise, ou seja, 2007. Alemanha conseguiu superar
em 0,3 pontos a marca de 2007, e Portugal obteve um crescimento de 0,5 pontos acima
de 2007. A recuperação econômica parecia estar já em andamento. Porém, ao se
observar a participação do PIB de cada país no total da área do euro, numa comparação
entre 2007 e 2010, somente quatro países se mostraram abaixo do resultado de 2007:
Itália, Espanha, Irlanda e Grécia que, ao final de 2010, ainda não haviam recuperado sua
capacidade para os níveis de 2007.
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Tabela 2
Consumo privado dos países da Zona do Euro em porcentagem do PIB, de 2007 a 2010
em observações trimestrais
2007
2008
2009
2010
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Alemanha
54,4 56,8 56,2 56,0 54,3 56,4 56,8 57,1 57,7 60,5 58,7 57,8 56,6 58,4 57,8 57,3
França
56,4 55,8 57,0 56,8 56,8 56,3 57,4 56,9 57,8 57,4 58,2 57,8 58,0 57,0 58,1 57,7
Itália
60,0 58,6 60,2 56,0 60,5 58,5 60,9 56,8 61,7 60,4 61,5 58,0 62,3 60,3 62,3 58,6
Espanha
60,6 55,2 58,4 55,7 61,5 55,3 57,7 54,6 60,0 53,5 58,1 55,1 61,7 55,4 58,6 56,1
P. Baixos
46,4 45,8 48,1 44,7 45,5 45,2 47,4 43,9 46,2 45,4 47,8 44,6 46,3 44,9 47,5 44,3
Bélgica
49,9 50,4 51,7 51,7 50,9 51,4 53,0 52,8 52,2 52,4 53,4 53,2 52,9 52,5 53,5 53,0
Áustria
53,2 53,0 52,6 52,9 52,6 52,1 52,5 53,8 54,4 56,2 55,0 53,6 56,5 55,1 54,7 54,1
Grécia
74,9 70,5 66,0 67,6 77,8 73,6 68,3 70,3 79,5 72,4 70,4 68,1 82,5 73,4 69,7 68,5
Portugal
66,7 64,5 65,1 65,2 68,8 65,8 67,1 65,8 67,8 64,5 64,2 64,2 68,1 65,4 64,6 65,8
Irlanda
45,8 45,4 47,4 49,0 49,8 48,3 48,7 53,2 48,8 47,2 46,6 53,1 49,4 46,5 46,7 45,0
Luxemburgo. 31,7 31,2 32,7 32,3 31,4 33,0 34,2 33,1 34,9 34,8 34,6 33,7 33,0 32,1 32,9 31,8
Eslovênia
50,8 52,6 52,4 53,9 51,2 52,5 52,7 53,8 53,0 54,3 56,9 57,9 55,5 56,4 57,6 58,9
Chipre
70,7 63,8 61,7 72,9 73,5 67,2 66,8 72,1 69,2 63,6 63,1 69,0 68,7 63,6 63,1 70,6
Estônia
56,1 53,8 52,1 54,7 57,2 53,4 53,3 55,5 58,2 53,4 52,0 52,6 57,4 52,6 49,7 50,6
Malta
61,1 58,9 60,0 63,9 62,6 60,4 59,9 62,7 63,6 63,0 64,2 63,0 59,8 59,1 59,1 60,6
Países

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

Em relação aos níveis de consumo privado, conforme se observa na tabela 2,
ocorre uma melhoria na Alemanha, França, Bélgica e Eslovênia no período 2007 a
2010. Descartado o aumento dessa relação na Eslovênia, que pode ser atribuído à
reestruturação econômica da ex-Iugoslávia após vários anos de guerra civil, resta como
notável, acima de 5%, a elevação da rácio alemã. Somente durante o ano de 2009, o
consumo na Alemanha permaneceu quase estável. Nos demais anos, houve crescimento,
do mesmo modo que a França também possui crescimento desse indicador no período.
Já Itália, Espanha e Países Baixos diminuíram suas taxas de consumo. Bélgica e Áustria
apresentaram crescimento do indicador, enquanto Grécia, Portugal e Irlanda diminuíram
seu consumo privado.
A análise do consumo do governo, na tabela 3, mostra que todos os países
apresentaram aumento deste indicador, sendo que, no primeiro grupo de países, Itália e
Espanha apresentaram os maiores aumentos. Já no caso de Portugal e Irlanda, o
crescimento do consumo governamental apresentou valores acima de 25% no período.
Eslovênia e Estônia, por sua vez, apresentaram elevado crescimento do indicador,
durante o período de 2007 a 2010, explicado pela contraposição dos governos à saída
dos investimentos internacionais. Tal desempenho comprova uma maior participação do
Estado na economia como agente de demanda.
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Tabela 3
Consumo do governo dos países da Zona do Euro em porcentagem do PIB, de 2007 a
2010, em observações trimestrais
País

T1
Alemanha
17,6
França
22,9
Itália
18,7
Espanha
15,4
P.Baixos
24,2
Bélgica
23,2
Áustria
18,1
Grécia
19,2
Portugal
18,2
Irlanda
15,6
Luxemburgo 15,2
Eslovênia
17,7
Chipre
16,7
Estônia
15,8
Malta
18,7

2007
T2
T3
17,7 17,0
23,1 23,0
18,3 18,0
18,2 17,0
26,2 24,9
22,0 21,8
17,5 17,5
17,6 17,0
20,7 18,2
16,7 18,5
14,2 14,2
17,5 16,5
15,1 15,9
17,0 14,3
18,2 17,5

T4
19,2
23,3
22,8
22,3
25,3
22,0
18,9
17,6
22,0
17,8
15,6
17,6
21,9
18,6
20,4

T1
17,8
22,5
18,7
16,1
24,3
23,3
18,2
19,2
18,2
18,0
15,2
18,1
15,6
18,8
20,8

2008
T2
T3
17,8 17,5
22,9 23,2
19,3 18,7
19,4 18,1
26,5 25,3
22,6 22,7
18,4 17,7
17,8 17,5
20,8 18,1
19,1 19,4
15,1 15,1
17,7 17,3
14,9 18,9
18,7 16,9
19,9 19,8

T4
20,1
24,1
23,3
24,1
26,6
23,9
20,4
18,1
23,0
19,9
16,7
19,6
22,4
22,8
21,4

T1
20,0
24,1
20,3
18,0
26,7
25,6
20,1
18,6
20,6
20,7
17,6
20,4
17,7
22,1
21,5

2009
T2
T3
20,0 19,2
24,7 25,0
20,3 20,2
21,7 19,9
29,8 28,6
24,6 24,2
19,5 19,3
20,1 18,8
22,7 20,5
19,4 21,0
17,6 17,0
20,5 19,3
16,6 17,2
22,3 19,4
21,0 20,1

T4
20,9
25,3
24,3
25,6
29,5
24,4
20,0
24,4
24,3
20,9
18,3
20,6
29,0
23,1
20,1

T1
19,9
24,6
20,3
18,4
27,4
25,6
20,5
17,6
20,1
18,6
17,2
21,3
18,3
23,1
20,1

2010
T2
T3
19,2 18,6
24,7 24,6
20,3 19,8
22,2 20,1
29,6 28,0
24,0 23,6
19,3 18,4
18,1 16,9
23,2 19,5
19,1 19,5
16,4 16,3
20,8 19,8
17,0 17,2
20,9 18,0
20,7 18,6

T4
20,4
24,9
23,7
24,9
28,7
23,9
19,7
20,8
23,4
19,8
17,7
21,2
17,4
21,3
20,8

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

A preocupação crescente dos técnicos do BCE com a possibilidade de um
aumento de inflação motivada pelo crescimento da demanda presente nos discursos
oficiais pré-crise cedeu lugar à preocupação com os efeitos da crise e, portanto, o
aumento do consumo nos anos de 2008 a 2010 deixou de ser alvo das políticas
supranacionais.

B - Formação bruta de capital fixo

Conforme se observa pela tabela 4, no primeiro grupo de países, a Alemanha
conseguiu aumentar sua formação bruta de capital fixo. França se manteve estável, com
perdas durante 2009 e recuperação em 2010. Já Itália, Espanha e Países Baixos sofreram
decréscimo de sua FBKF.
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Tabela 4
Formação bruta de capital fixo dos países da Zona do Euro, em porcentagem do PIB, de
2007 a 2010, em observações trimestrais
País

T1
Alemanha
16,8
França
20,4
Itália
22,6
Espanha
31,1
P. Baixos
20,0
Bélgica
20,4
Áustria
19,6
Grécia
29,0
Portugal
22,6
Irlanda
29,4
Luxemburgo 19,6
Eslovênia
26,2
Chipre
21,0
Estônia
35,5
Malta
22,5

2007
T2
T3
19,1 18,6
21,1 20,6
22,2 20,6
30,7 30,7
20,4 19,3
21,2 20,7
21,2 22,2
27,5 24,4
22,2 22,2
24,9 24,2
22,0 20,5
27,8 28,6
22,8 20,7
35,9 35,8
20,7 19,2

T4
19,3
21,5
20,6
30,2
20,3
24,3
22,7
25,8
21,9
23,7
21,0
28,2
23,7
35,0
22,1

T1
16,6
21,3
22,0
30,1
20,3
21,5
19,3
23,3
23,1
26,6
19,6
28,7
23,1
31,6
22,4

2008
T2
T3
19,5 19,0
21,9 21,2
21,8 20,5
29,2 29,0
21,5 20,0
22,6 20,9
21,6 22,0
23,8 20,0
23,2 22,7
21,5 21,8
20,7 22,3
29,4 29,4
24,3 21,5
29,4 30,0
18,9 15,7

T4
19,2
21,1
19,7
26,5
20,2
24,2
23,5
23,4
20,9
17,9
23,1
27,0
22,9
30,4
17,2

T1
15,6
20,2
20,4
24,6
19,7
20,6
18,7
21,6
20,9
18,7
19,9
24,0
21,5
22,4
16,7

2009
T2
T3
18,0 17,6
20,3 19,6
20,1 18,5
23,2 24,0
20,3 18,1
21,2 19,2
20,5 21,4
20,4 18,0
21,1 21,4
16,7 14,9
19,8 17,3
23,5 23,1
21,8 18,4
20,4 21,5
16,7 17,6

2Q4
17,6
20,0
18,7
22,8
17,8
22,2
22,0
19,8
18,9
13,8
19,9
21,7
20,5
20,5
16,3

T1
14,9
19,5
19,7
23,0
17,3
19,0
17,5
19,8
20,0
13,3
16,4
19,7
19,4
15,9
18,3

2010
T2
T3
18,5 18,2
20,3 19,9
20,4 18,9
21,9 22,4
18,6 16,5
19,9 19,3
19,9 20,6
18,2 15,1
20,2 19,6
13,7 10,7
19,6 15,9
20,2 19,4
20,8 17,7
18,6 19,3
18,8 20,8

T4
18,1
20,4
18,8
21,7
17,0
21,9
22,3
17,6
18,5
10,9
17,5
19,6
18,7
21,6
21,7

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

Destaca-se ainda que, para a Espanha, a diminuição do investimento se iniciou
no começo da série. No segundo grupo, Bélgica e Áustria apresentaram crescimento ao
final de 2010, como forma de recuperação de perdas durante os anos de 2008 e 2009. Já
Grécia, Portugal e Irlanda tiveram perdas significativas durante todo o período, com
Irlanda se destacando como o país com maior perda de FBKF de todos os países da
Zona do Euro (quase 70% de queda). Por fim, no terceiro grupo, todos apresentaram
perdas, sendo Eslovênia e Estônia os países de maiores perdas desse grupo. Assim, fica
claro uma queda dos estoques de capital destinados ao crescimento econômico de todos
os países da Zona do Euro, à exceção de Alemanha, Bélgica e Áustria.

C - Contas do governo

Ao se analisar a arrecadação dos governos dos países da Zona do Euro por tipo
de taxação na tabela 5, verifica-se uma queda em todos os países da arrecadação sobre o
capital e um aumento da arrecadação relacionada à taxação sobre o trabalho. Em relação
às taxas sobre o consumo, como é o caso do IVA, houve diminuição da arrecadação,
exceto nos casos de Alemanha, Itália, Áustria, Grécia e Luxemburgo, Eslovênia e
Estônia. No entanto, as quedas na arrecadação sobre o consumo podem ser explicadas
pela queda no consumo em si, como se comprova pela tabela 2. No caso específico da
Espanha, Portugal e Irlanda, observa-se uma queda da arrecadação sobre o capital e o
consumo, com aumento da arrecadação sobre o trabalho que pode ser explicado pela
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diminuição dos salários reais. Tais países apresentaram aumento nas suas taxas de
desemprego durante o período.
Tabela 5
Evolução da arrecadação dos países da Zona do Euro, em porcentagem do PIB, por tipo
de taxas, de 2007 a 2010.
País
Alemanha
França
Itália
Espanha
P. Baixos
Bélgica
Áustria
Portugal
Grécia
Irlanda
Luxemburgo
Chipre
Eslovênia
Malta
Estônia

Sobre o capital
Sobre o trabalho
Sobre o consumo
2007 20088 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
6,9
6,6
5,8
5,7 21,2 21,6 22,3 21,5 10,6 10,7 11,2 10,7
10,6
10,3
8,9
9,4 22,0 22,3 22,8 22,5 11,0 10,8 10,8 10,9
11,5
11,0 10,9
9,9 20,8 21,6 22,0 22,0 10,4 10,1 10,1 10,6
11,3
8,3
7,3
6,8 17,0 17,0 17,0 17,4
9,3
8,2
7,3
8,8
6,8
6,6
5,3
5,4 19,8 20,7 21,1 21,4 12,1 12,0 11,7 12,0
9,9
9,9
8,7
8,9 23,0 23,6 23,9 23,8 10,9 10,7 10,6 10,8
7,1
7,3
6,5
6,4 23,1 23,8 24,0 23,8 11,6 11,6 12,0 11,8
7,7
7,9
6,9
6,6 12,4 12,6 13,2 13,1 12,6 12,3 10,9 11,8
8,0
7,9
7,6
6,9 12,7 12,7 12,1 12,4 11,9 11,6 10,8 12,3
9,5
7,5
6,3
6,3 10,8 11,3 11,7 11,7 11,3 11,0 10,2 10,4
11,2
11,0 11,2 11,1 14,7 16,0 17,1 16,2
9,8 10,5 10,9 10,1
14,0
12,3
9,6
9,5 10,8 11,1 12,3 12,6 15,2 15,2 13,5 13,4
5,7
4,9
4,1
4,2 18,9 19,1 19,4 19,6 13,2 13,4 14,0 14,3
9,7
9,2
9,2
8,9 10,5 10,4 11,0 10,8 13,6 13,3 13,1 12,9
2,6
2,7
2,8
2,3 15,8 17,5 18,7 18,2 13,0 11,7 14,5 13,6

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

Na tabela 6, observa-se o comportamento da dívida dos governos, que sofreu
aumento em quase todos os participantes da Zona do Euro, à exceção do Chipre.
Contudo, chama a atenção que o primeiro grupo, os países de maior PIB, apresentavam
alto nível de endividamento. Embora este não aumente durante o período, no começo da
série já é muito superior ao endividamento de países como Espanha e Irlanda.
Tabela 6
Dívida do governo dos países da Zona do Euro, em porcentagem do PIB, de 2007-2010,
em observações trimestrais
País
Zona do Euro
Alemanha
França
Itália
Espanha
P. Baixos
Bélgica
Áustria
Grécia
Portugal
Irlanda
Luxemburgo
Eslovênia
Chipre
Estônia
Malta

T1
69,6
67,3
66,5
107,
39,1
48,1
88,6
68,6
67,5
107,
24,5
6,9
24,8
62,7
3,4
63,4

2007
T2
T3
68,5 66,8
65,6 65,2
65,8 64,4
105, 103,
37,7 36,3
46,9 45,3
89,6 84,0
70,8 60,2
67,9 68,4
106, 107,
28,7 24,9
6,7 6,7
23,5 23,0
59,8 58,8
3,4 3,7
60,8 60,7

T4
67,9
65,5
66,1
105,
35,5
46,3
87,4
61,7
67,6
107,
27,5
7,2
24,4
52,9
4,1
59,9

T1
68,2
66,4
66,5
105,
36,0
46,3
86,3
61,4
68,8
108,
32,4
7,4
22,3
50,9
3,9
61,9

2008
T2
T3
68,3 70,7
65,9 66,8
67,0 68,5
104, 106,
36,9 40,2
46,8 58,5
86,9 89,2
61,5 63,8
69,3 71,7
109, 112,
38,6 44,2
7,5 14,4
22,0 22,1
48,9 48,9
4,1 4,5
61,7 60,9

T4
74,6
69,0
71,8
112,
43,5
61,4
94,8
67,9
74,7
121,
51,0
15,2
25,4
54,7
5,2
62,3

T1
77,7
72,9
75,8
114,
47,5
60,7
96,1
70,4
80,4
125,
59,0
15,5
30,3
69,5
5,8
65,4

2009
T2
T3
79,5 80,2
74,0 74,6
77,9 79,5
117, 116,
50,2 54,0
61,3 60,8
97,9 96,6
69,4 69,2
80,2 83,7
128, 129,
61,7 64,4
15,9 15,5
35,0 35,2
68,8 58,5
6,1 7,1
66,6 66,5

T4
81,9
74,7
81,5
118,
55,8
61,6
100,
70,1
84,7
133,
77,4
15,7
37,9
62,3
7,1
66,7

T1
83,4
75,3
84,0
119,
57,9
63,4
100,
72,5
88,2
136,
77,5
20,7
37,9
62,7
7,0
67,6

2010
T2
T3
83,5 85,9
75,3 82,5
82,3 82,7
119, 119,
58,9 61,7
63,2 63,4
99,4 96,6
72,1 72,5
91,5 94,0
141, 148,
87,2 91,2
20,4 19,5
38,3 38,7
59,7 61,3
6,8 6,7
67,7 66,0

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

T4
69,6
67,3
66,5
107,
39,1
48,1
88,6
68,6
67,5
107,
24,5
6,9
24,8
62,7
3,4
63,4
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No caso específico da Espanha, durante todo o período, o país se encontra bem
abaixo da média de endividamento da Zona do Euro. Embora o indicador tenha um
comportamento ascendente a partir da segunda metade de 2008 até o final de 2010,
volta a um nível bem inferior à média. O mesmo ocorre com a Irlanda. Já a Grécia
consegue se manter na média da Zona do Euro, nos extremos da série; e somente a
ultrapassa ao final de 2009 e durante 2010. Em contrapartida, países como Bélgica,
Portugal e Itália estão acima da média da Zona do Euro, comportamento este que
permanece durante a série toda.

D - Mercado de trabalho e programas sociais

Em termos de mercado de trabalho, na tabela 7, um panorama das taxas de
desemprego apresenta um comportamento de crescimento em todos os países, com
exceção da Alemanha e Áustria. Chama a atenção o crescimento desse indicador na
Espanha, Irlanda, Portugal e Malta. No caso espanhol, o indicador dá um salto após
2009 e termina a série com mais do dobro de janeiro de 2007.

Tabela 7
Taxa de desemprego anual em % PEA (*) dos países da Zona do Euro, 2007-2010
País

T1
9,2
Alemanha
8,4
França
6,0
Itália
8,0
Espanha
3,9
P. Baixos
7,8
Bélgica
4,4
Áustria
9,1
Grécia
8,7
Portugal
4,6
Irlanda
Luxemburgo 4,4
6,9
Eslovênia
5,3
Chipre
4,2
Estônia
5,0
Malta

2007
2008
2009
2010
T2 T3 T4
T1 T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
8,8 8,6 8,3 8,0 7,6 7,2 7,2 7,6 7,9
7,9 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7
8,1 8,0 7,5 7,1 7,4 7,5 7,8 8,5 9,2
9,2 9,6 9,4 9,3 9,3 9,2
5,9 6,2 6,3 6,5 6,9 6,9 6,9 7,3 7,5
8,1 8,2 8,5 8,5 8,3 8,3
8,0 8,4 8,6 9,1 10,4 11,7 13,9 16,5 17,7 18,3 18,9 19,2 19,9 20,1 20,3
3,6 3,5 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 3,2 3,5
3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,4
7,8 7,1 7,2 7,1 6,9 7,4 6,9 7,7 7,8
7,9 8,0 8,3 8,5 8,4 7,9
4,6 4,6 4,1 3,9 3,5 3,7 4,1 4,4 4,8
5,1 4,8 4,5 4,5 4,5 4,2
9,0 8,8 8,6 8,3 8,3 8,6 8,7 9,7 10,4 11,0 11,2 11,5 12,0 12,2 12,3
8,3 8,1 8,0 7,9 7,5 7,5 7,9 9,0 9,1
9,6 10,2 11,2 12,1 12,8 14,1
4,7 4,6 4,9 5,1 5,6 7,0 8,1 10,4 12,0 12,7 13,1 13,1 13,7 13,9 14,9
4,1 4,1 4,2 4,4 4,8 5,1 5,2 5,4 5,3
5,1 4,9 4,6 4,4 4,4 4,7
6,3 6,3 6,2 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,9
7,0 6,7 7,1 6,6 7,1 7,0
4,9 4,6 4,7 4,7 4,4 4,3 4,3 5,0 5,7
6,4 6,5 6,8 7,3 7,3 7,7
3,7 4,0 3,7 4,0 3,4 3,6 3,6 4,3 5,3
5,7 6,4 6,7 6,5 6,1 5,9
4,8 4,1 4,1 4,3 4,4 6,2 8,1 10,5 13,1 14,7 16,3 18,1 18,1 16,2 14,5

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT. (*) PEA=População
Economicamente Ativa.

Os gastos com programas sociais como pagamentos de pensões, aposentadorias,
auxílios a desempregados e enfermos, acusados de serem desperdícios de recursos
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públicos pela Troika, podem ser observados na tabela 8, com crescimento em todos os
países da área do euro, com destaque para Espanha, Grécia, Chipre e Estônia.

Tabela 8
Gasto total do governo em programas sociais dos países da Zona do Euro em
porcentagem do PIB, 2007-2010
País
2007 2008 2009 2010
Alemanha
27,8 28,0 31,5 30,6
França
30,9 31,3 33,6 33,8
Itália
26,6 27,7 29,9 29,9
Espanha
20,8 22,2 25,4 25,8
P. Baixos
28,3 28,5 31,6 32,1
Bélgica
26,9 28,3 30,6 30,1
Áustria
27,8 28,5 30,7 30,6
Portugal
23,9 24,3 26,8 26,8
Grécia
18,3 21,5 26,5 28,5
Irlanda
24,8 26,2 28,0 29,1
Luxemburgo 19,3 21,4 24,3 23,1
Malta
17,7 18,1 19,6 19,4
Eslovênia
21,3 21,4 24,2 25,0
Chipre
18,2 19,5 21,1 22,1
Estônia
12,1 14,9 19,0 18,0

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Base EUROSTAT.

No caso específico dos gastos do governo relativos aos auxílios para
desempregados, conforme dados oficiais da base EUROSTAT, em todos os países os
valores não chegam a 4% do PIB, sendo que na maioria deles se mantêm abaixo do 1%,
o que não prova o distanciamento entre o discurso de “desperdício de recursos públicos
com os que não querem trabalhar” conforme alardeado pela mídia da época.

7. Algumas considerações

Ao final da primeira década do século XXI, alguns fatos se mostravam mais que
evidentes às economias nacionais presentes na Zona do Euro. Alguns deles podem ser
resumidos da seguinte forma:
1. A integração vislumbrada pela União Europeia e pela Zona do Euro não
era, de maneira alguma, uma relação simétrica, ou mesmo que tendesse à simetria, em
algum momento. O padrão de crescimento e o dinamismo econômico de um país como
a Alemanha, por exemplo, não seria estendido, em condições produtivas, ou mesmo
distributivas, aos demais. Isso se tornou evidente a todos os países-membros durante a
crise.
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2. A padronização de políticas monetárias, cambiais e fiscais não teve efeito
correlato no desempenho das economias da Zona do Euro. Ou seja, o lado “real”
daquelas economias não reagiu à uniformização do lado “monetário” na mesma medida.
A síntese dessa resposta desigual se deu no efeito da crise mobiliária trazida dos EUA
em 2007, por sobre os países da Zona do Euro.
3. A propósito do movimento de financeirização da crise mobiliária dos EUA,
nele se deu o caráter assimétrico da extensão das relações internas à Zona do Euro.
Países centrais, como Alemanha, França, Itália, Espanha e Países Baixos tiveram plena
leniência atuária e facilidades financeiras para contornar a crise. Isso por meio de
políticas monetárias e fiscais de caráter expansivo, mesmo ampliando gastos públicos e
emissão de meios de pagamento para além dos limites estabelecidos pelas autoridades
de política econômica da Zona do Euro. Países periféricos ao controle político da Zona
do Euro, como Portugal, Grécia e os países do Leste Europeu, tiveram de submeter-se à
pressão das mesmas autoridades em sacrifício de suas próprias economias e do bemestar de sua população.
Destacados esses elementos, pode-se afirmar que o caráter financeiro da crise
estendida à Zona do Euro em 2008 denota a fragilidade do discurso concernente à União
Europeia como um todo. A unificação e a padronização monetária e fiscal, realizada
através de um conjunto prescritivo de políticas amparadas por um sistema de
representatividade desigual, não poderia servir a outro propósito que não o de ajustar as
economias da Zona do Euro em um sistema de relações do tipo centro-periferia, no qual
as economias centrais otimizam suas economias, fazendo uso de margens fiscais
ampliadas pelos sacrifícios impostos à periferia. Estas, como a grande maioria dos
agentes do mercado financeiro, apenas conferem liquidez ao sistema.
O “esquema” de arrecadação dos governos se desloca, com diminuição das taxas
sobre o capital e aumento da taxação sobre o trabalho e o consumo. Consequentemente,
do total arrecadado, os países conseguem fatias cada vez menores das taxas sobre o
capital e cada vez maiores sobre trabalho.
Por outro lado, não se pode atribuir os efeitos sobre o lado “real” da economia
nos países da Zona do Euro unicamente à crise imobiliária importada dos EUA em
2008. A perda de solidez estrutural das economias periféricas, acompanhada da perda de
dinamismo econômico e do aumento do desemprego são resultados de prazo maior e
tributários das políticas fiscais restritivas impostas pelas autoridades monetárias da
Zona do Euro ao longo da década, no referido grupo de países. Visto este indicador em
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particular, nota-se o sentido prático do funcionamento da integração sob a área do Euro:
gerar emprego para os países centrais, transferindo-se o ônus do desemprego estrutural
causado pelas políticas de ajuste aos países à margem do controle da região.
Os relatórios das autoridades econômicas da Zona do Euro mostram o
comportamento bipolar destas ora descrito. De um lado, as autoridades mostraram-se
tolerantes com as políticas de gastos públicos e manipulações financeiras dos países
centrais, associando-as, inclusive, à preservação das instituições financeiras da área.
Isso se deu mesmo quando a ação do país em questão ocorreu no sentido de um
comportamento autônomo e de autointeresse. Até mesmo países externos à Zona do
Euro, mas influentes no cenário europeu, como a Inglaterra, contaram com a tolerância
e boa vontade das autoridades de política econômica da Zona do Euro para procrastinar
cronogramas de integração de políticas econômicas, ignorar metas de ajustes de preços
e gastos públicos ou simplesmente abandonar a plenária europeia, sem maiores
explicações.
De outro lado, dificilmente os países periféricos ao arranjo político da Zona do
Euro poderiam falar em boa vontade ou tolerância das mesmas autoridades econômicas.
A elas, conduziram-se as metas de redução da ação do Estado, liberalização e abertura
interna de suas economias com ação vigorosa. As autoridades daqueles países
capitularam, ao que parece, em função dos interesses das elites locais em obter os
benefícios econômicos do uso da mesma moeda de países como França e Alemanha, ao
invés de seu numerário já surrado por décadas sucessivas de incorporação dos passivos
privados sob forma estatizada.
Em um ambiente de política econômica caracterizado pelo pensamento único,
balizado por premissas neoliberais, a uniformização das políticas cambiais, monetárias e
fiscais dos países da periferia da Zona do Euro não enfrentaria dificuldades, mesmo com
o pleno conhecimento de que isso significaria também o fim da autonomia de políticas
econômicas daqueles países. A adoção de uma moeda comum, que aumentasse a
capacidade de importações da parte das elites dos países periféricos da Zona do Euro,
parece ter sido o preço suficiente de tal capitulação.
Visto da perspectiva do interesse dos países centrais, em especial a Alemanha, o
arranjo da Zona do Euro parece ter sido um excelente negócio: à custa da utilização de
uma moeda conjunta, os alemães receberam o bônus da transferência dos custos de
oportunidade referentes aos fatores produtivos dos demais países do território. Em uma
circunstância de crise, os países centrais – e novamente, em especial, a Alemanha –
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comprovaram que os cousuários do Euro não representavam um problema a ser
resolvido, ou um peso a ser carregado, mas uma facilidade a ser utilizada, como zona de
refreamento de uma crise vinda de fatores externos, além de área de despejo de apertos
fiscais, como se deu, durante o contexto de 2008 a 2010.
Em uma análise mais ampla, verifica-se que as crises do final da década de 1990
vão gerar um sistema de apreensão de divisas pelos países que as haviam sofrido.
Assim, China, Cingapura, Rússia e demais países emergentes começariam a amealhar
grandes reservas em dólar e usariam tais reservas para adquirir títulos da dívida pública
dos EUA, quando as autoridades deste decidiram injetar liquidez no sistema de bancos e
seguradoras privadas. Estas, pela lógica de mercado, deveriam ter falido. Os títulos de
dívida vendidos aos emergentes se tornaram, também, uma moeda de troca destes para
evitar pressões do governo dos EUA, como fica evidente no caso das discussões que
aparecem intermitentemente na mídia a respeito do câmbio controlado pelo governo
chinês e a apreciação de sua moeda.
Por outro lado, os países que compraram os títulos do Tesouro estadunidense,
não precisaram intervir em seus bancos, e à exceção de um episódio de investimento
feito pelo governo chinês em novembro de 2008, não se observou outra movimentação
de intervenção governamental em função da crise de subprime.
Já os países do bloco do euro precisaram garantir as expectativas dos
investidores que exigiam as promessas de retorno das aplicações, à custa do desmonte
de seus serviços públicos e endividamento governamental crescente. Percebe-se então
que o endividamento público e o desmonte da estrutura pública, como perdas diretas das
aplicações desastrosas feitas por administradores e gestores de fundos, inseridos em
empresas privadas que, por sua vez, não tiveram maiores consequências sobre as
escolhas feitas, ao exercerem sua função de multiplicadores do capital.
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Resumo: Diante da persistência dos efeitos da crise econômica, no Brasil e no mundo,

e da maneira como os meios de comunicação são os responsáveis por selecionar o que
foi e é divulgado sobre esse cenário para seu público, este artigo propõe um olhar sobre
a evolução dos fatos da crise e sobre o que foi transformado em notícia. A partir de uma
discussão sobre os valores-notícia e uma visão geral sobre a presença da economia no
jornalismo, é apresentada uma evolução da crise em quatro etapas − seu início, sua
expansão, a chegada ao Brasil e as reações diante das medidas tomadas pelo então
governo brasileiro. Em cada momento, são avaliados os eventos que podem ser
considerados mais interessantes para o jornalismo e sugeridos os principais valoresnotícia envolvidos no processo de produção do noticiário. Para tanto, são usados
pensadores que avaliam criticamente o contexto de crise, a exemplo de Zizek e Bauman,
e autores que discorrem sobre o jornalismo, como Kucinski e Wolf.
Palavras-chave: Crise econômica; valor-notícia; jornalismo brasileiro.

Economic crisis: facts in a story of news values in Brazilian journalism

Abstract: Given the continued effects of the economic crisis both in Brazil and the

world, and the way the media is responsible for selecting what was and is disclosed
about this scenario for its audience, this article proposes a an insight at the evolution of
the crisis and what was transformed into news. From a discussion of news values and an
overview of the presence of the economy in journalism, an evolution of the crisis is
presented in four stages – its beginning, expansion, the arrival in Brazil and the
reactions to the measures taken by the Brazilian government. In each stage, it is
discussed which events could be considered more interesting for journalism and
suggested the main news values involved in the news production process. This
deliberation is based on thinkers who critically evaluate the context of the crisis, like
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Zizek and Bauman, and authors who think about journalism, such as Kucinski and
Wolf.
Keywords: Economic crisis; news value; Brazilian journalism.

Introdução

A

longa crise econômica iniciada em setembro de 2008 parece concretizar o
que Milton Santos (2001) previa ao pensar a divisão da história do
capitalismo por períodos entrelaçados por crises: que o mundo passa por um

período em que variáveis de crise estão por toda parte e a tudo influenciam. Inclusive o
jornalismo. É nesse mesmo mundo globalizado que tais variáveis se chocam e exigem
constante redefinição. O resultado de tudo isso é o que parece ser uma ideia de crise
econômica permanente, cujos fatos são atrativos para além da especialização do
jornalismo econômico.
Justamente porque a crise não representa apenas uma fase de transição lenta e
tem demonstrado sua força como turbulência duradoura e quase onipresente, é
importante entender que sua gravidade deixa de ser o novo, o inusitado ou o chocante.
Ela não mais carrega a condição da novidade como valor-notícia responsável pela
seleção do que deve ser divulgado na mídia, o que significa que não é mais parte das
“novas” notícias e passa a ser um acontecimento recorrente, marcante e com
consequências que se mostram persistentes até hoje.
Dentro dessa ideia, este artigo propõe um exercício de olhar sobre as fases da
crise econômica mundial e no Brasil e avaliar o que poderia ser percebido como notícia
em cada momento. O objetivo é abordar os fatos que fazem parte da sua história e que
saem da esfera da economia e são transportados para notícias que não só do jornalismo
econômico. São as que invadem o jornalismo internacional e sociopolítico. Trata-se,
portanto, de uma trajetória que pensa o poder de representação de cada fase e como os
valores-notícia se transformam de acordo com a época em que estão inseridos.
Este trabalho é composto por uma breve introdução dos processos de seleção de
notícia, dos conceitos de noticiabilidade e valor-notícia. Em seguida, é feita uma
apresentação de quatro momentos que compõem a evolução da crise − seu início; a
propagação para o resto do mundo; seguido de sua chegada no país; e, por último, as
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políticas econômicas de reação propostas pelo então governo brasileiro – com os
respectivos fatos que se mostraram mais interessantes para o jornalismo.
A economia como notícia

Como primeiro passo, é importante abordar como os meios de comunicação
selecionam, entre tudo o que acontece, o que é interessante para ser veiculado como
notícia. Para Wolf (2003), é primordial determinar quais acontecimentos são
suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em
notícias. Esse processo é determinado pela noticiabilidade, entendida como um conjunto
de requisitos derivados da cultura profissional que precisam fazer parte de cada fato
para que se torne público no formato de uma notícia. Ou seja, é o modo como cada
veículo informativo avalia os elementos de um evento para decidir se deve divulgá-lo
ou não.
Nesse sentido, Silva (2005) pondera que a noticiabilidade pode ser todo e
qualquer fator que interfira no curso de produção da notícia. A autora lista aspectos do
fato, como suas características, os julgamentos pessoais do jornalista, a cultura
profissional, as condições profissionais, a relação com as fontes, entre outros. Para os
dois autores, qualquer que seja o critério, essa definição acaba por influenciar sobre o
que é/deve ser noticiado e sobre que modo é/deve sê-lo.
O valor-notícia contribui exatamente por ser parte desse método de trabalho de
definição do que é selecionado por meio da atribuição de valores a um evento. É então
uma característica do fato, um atributo, uma qualidade que interfere na hierarquia e no
tratamento do material que passa pelo filtro dos produtores da notícia. Isso significa que
existe “um mapa, código, perspectiva ou esquema que orienta o trabalho do jornalista,
que os auxilia no campo do saber de reconhecimento. Esse saber de reconhecimento é a
capacidade de identificar quais são os acontecimentos que possuem valor como notícia”
(SILVA, 2005, p. 100).
Dentre os principais valores-notícia, Wolf (2003) destaca a importância dos
indivíduos envolvidos, o interesse nacional, a quantidade de pessoas envolvidas e a
possibilidade de evolução do fato. Já Lage e Erbolato (apud SILVA, 2005), mencionam
valores como proximidade, interesse pessoal, envolvimento de grandes somas de
dinheiro, raridade e atualidade.
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Particularmente dentro do universo da especialização, é possível propor um
olhar sobre a presença da economia no jornalismo. O econômico, em geral, pode ser
entendido como a seleção de notícias centradas nos mais diversos assuntos da economia
e mundo financeiro e sua interligação de variáveis que interferem na realidade de um
país (QUINTÃO, 1987).
Enquanto a cobertura feita pelo jornalismo em geral engloba a transformação de
acontecimentos excepcionais em notícias, Kucinski (1996) avalia que o econômico
possui certa peculiaridade: seu interesse pela transformação da realidade econômica e a
contínua interdependência entre os fatos. Ou seja, alimenta-se do que é atual e também
de referências já estabelecidas por Wolf (2003), Erbolato ou Lage (apud SILVA, 2005),
a exemplo do interesse pessoal, importância nacional, possibilidade de evolução futura e
quantidade de dinheiro envolvida.
Uma crise econômica, nesse sentido, funciona como um evento composto
exatamente pelos valores-notícia mencionados acima. Aspecto que pode ser
complementado por Lene ao propor uma discussão sobre como um (possível) cenário de
crise serve de material para o jornalismo econômico. A autora explica que a força da
ideia de risco e a urgência de tentar administrá-lo, principalmente em um país
considerado periférico como o Brasil, são cada vez maiores no mundo das finanças, em
que
novos instrumentos aparecem a um ritmo estonteante, novos mercados
estão crescendo mais rapidamente do que os antigos, e a
interdependência global torna a administração do risco cada vez mais
complexa. A insegurança econômica, sobretudo no mercado de
trabalho, gera manchetes diárias em veículos de comunicação (2013, p.
406).

E é exatamente essa a conjuntura da crise econômica mundial. A combinação da
abstração do mundo financeiro com as consequências derivadas para a esfera concreta
abastece não só o jornalismo econômico com necessárias informações sobre as causas
da crise e suas possíveis consequências, como com análises, previsões e juízos de valor.
O ponto central é que, dado que tais consequências não são apenas econômicas, e
englobam de fato impactos sociais como índices de pobreza e convulsões sociais
derivados do desemprego e transformações políticas envolvidas nas decisões nacionais e
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supranacionais para contenção, a crise supera as fronteiras do jornalismo econômico e
passa a ser selecionada também para ser notícia em outras editorias.
Uma evolução da crise em quatro momentos: na economia e no jornalismo

O início

Ao defender que a única crise que seria hegemonicamente preocupante seria a
financeira, Santos (2001) quase construía um prognóstico sobre a persistência da crise
atual e seu impacto profundo sobre os mais diferentes aspectos da sociedade. E, embora
o dinheiro do setor financeiro seja fluído, relativamente invisível e praticamente
abstrato, o que aconteceu a partir de 2008 foi uma crise econômica mundial concreta,
com consequências que perduram até hoje e afetam diretamente as esferas da produção
real econômica, social, política e também moral de praticamente todos os países do
mundo.
Em um primeiro momento, a crise pode ser pensada em seu começo, ainda nos
Estados Unidos, com a expansão do seu mercado imobiliário em 2001 e o excesso de
crédito barato em um cenário de redução das taxas de juros. Aquela fase em muito
poderia ser explicada pelo aumento da especulação financeira e de um movimento de
compra/venda de casas com dinheiro de empréstimos e crédito de bancos e empresas
hipotecárias e financeiras.
O aspecto central daquele momento, conforme Bauman (2010b), está centrado
em uma característica inerente ao capitalismo, de urgência contínua de expansão para
novas áreas. E as novas áreas, nesse cenário, estão voltadas para o consumo e recursos
como créditos mais baratos − apesar de alto risco e baixa qualidade –, no intuito de
atrair faixas mais pobres para que fossem incluídas na nova bolha consumidora.
Faz sentido aqui pensar em Zizek (2010), para quem é do próprio capitalismo
tentar sempre evitar que as necessidades do consumidor sejam completamente
satisfeitas e, para tanto, precisa continuamente induzir e ampliar novas necessidades e
novos clientes. Foi o caso dos empréstimos excessivos gerados precisamente para criar
e incentivar necessidades, inclusive de novos empréstimos por meio de mais crédito.
Já em 2006, o preço dos imóveis norte-americanos começou a cair e houve uma
contração do crédito, dando início a uma nova conjuntura, em que o mercado
imobiliário dava seus primeiros sinais de problema, seguido pelos antigos
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emprestadores (bancos e empresas hipotecárias e financeiras). Como resultado, bancos
tradicionais e grandes empresas hipotecárias, a exemplo do Citigroup, do Bear Stearns e
do Lehman Brothers, começaram a sofrer os efeitos e entraram em processo de falências
e concordatas. Inaugurava-se assim a crise financeira mundial.
De acordo com Zizek (2010), no entanto, as evidências já eram bem perceptíveis
e um tanto discutidas nas reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco
Mundial (BM), com queixas contra o modo como os bancos criavam a ilusão de
crescimento quando, na realidade, usavam um dinheiro de ficção. E até hoje, as
soluções não são claras e nenhuma medida de salvamento tem se mostrado totalmente
eficaz.
Logo, foi montado um cenário em que, com o crescimento do desemprego, o
consumo foi reduzido e a economia real foi prejudicada. Por sua vez, os bancos e
investidores com menos capital e mais receio de emprestar reduziram o crédito e outras
condições de financiamento, o que também abalou o nível de crescimento.
Para o jornalismo, parece também ter havido uma evolução na mesma linha, que
parte da seleção de notícias por critérios mencionados por Wolf (2003) de
consequências diretas da crise para a estabilidade econômica do país, abarca uma
crescente parte da população e tem diversas possibilidades de se desenrolar no futuro.
Estão, portanto, relacionados, em primeiro lugar, aos fatos do mercado financeiro, aos
envolvidos, às quebras dos bancos e a uma tentativa de compreensão de suas causas.
Em segundo, há o lado mais concreto, centrado nos canais de transmissão até a esfera
real, as consequências para a produção industrial e o aumento dos índices de
desemprego, acompanhados pelas medidas de contenção.
Assim, a fluidez e a invisibilidade do dinheiro financeiro foram concretizadas
não só nas histórias/depoimentos reais, mas nas narrativas jornalísticas. Isso porque o
aumento do nível de pobreza e da desigualdade social foi (e ainda é) uma consequência
inegável da crise financeira mundial, especialmente nos países até pouco considerados
os mais ricos do mundo. Além disso, houve também um distanciamento entre as
condições de cada país e, enquanto nos mais ricos surgia uma nova periferia, nos
periféricos tal estado se agravava e acabava por perpetuar sua exclusão.
Assim como Sousa Santos (2001) defende que o capitalismo não possui soluções
modernas para seus problemas modernos, Bauman explica que o modelo “se destaca por
criar problemas, e não por solucioná-los” (2010b, p. 7), e o grande reflexo da crise
financeira mundial foi a piora das condições de vida e a insatisfação de uma grande

78

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016

parte da população. Além das manifestações, os meios de comunicação registraram o
aumento do nível de desemprego, da pobreza e da desigualdade social e o fracasso de
suas tentativas de contenção.
É interessante pensar criticamente como a contínua exposição de narrativas pode
levar à neutralização de seu impacto. No caso de imagens que acompanham as notícias
de manifestações ou filas para empregos, por exemplo, há uma perda do efeito de
choque. Perdem sua capacidade de surpreender, de conter o trauma que já é carregado
de sentido e sobre o qual não é preciso dizer mais nada (BARTHES, 1982) e passam a
produzir conotações novas e, mais, produzir conotações desprovidas de conflito e
comoção. Isto é, perdem sua condição de punctum que, para Barthes (1984), é o que
chama e atrai o leitor, pois “as fotos chocam na proporção em que mostram algo novo”
(SONTAG, 2004, p. 30). Com a exposição repetida de uma mesma imagem ou de um
mesmo tipo de imagem, o acontecimento se torna mais distante, fica desgastado e
neutralizado.
Como resultado, a violência contida nos motivos para cada manifestação ou o
choque de visualizar a fragilidade na separação social de um país até recentemente
considerado rico e que passa a ter um grande número de pobres ou filas gigantes para
desempregados em busca de vagas tornam-se cada vez menores e cada vez mais parte
do cotidiano. E cada fato que parecia impensável se torna comum e familiar e perde seu
valor de atualidade e novidade, ou de notícia.
A propagação

No mundo globalizado, a extensão da crise financeira não parou nos Estados
Unidos e logo se estendeu para os demais países. No caso da crise do Euro, a questão
foi agravada por envolver um grupo de países heterogêneos com uma mesma moeda,
sem uma política fiscal/monetária e um governo comum a todos. (KRUGMAN, 2012).
O mercado financeiro pouco regulado permitia que o dinheiro circulasse com
facilidade e logo a “periferia da Europa” estava mais endividada. Para conter a situação,
os governos locais também se endividavam ainda mais em busca de conter a falência de
seus bancos, e o crescimento se reduzia, dando início a um novo ciclo negativo.
A dificuldade de solucionar uma crise dessa magnitude e entrelaçamento tornouse mais grave. A União Europeia, em conjunto com o FMI, recomendou contínuas
medidas de austeridade e novos cortes de gastos dos governos nacionais como medidas
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para contenção, o que, para esses países periféricos, representava uma sensível piora na
sua situação.
Mas, qualquer que seja a recomendação, é fato que até hoje não se sabe ainda
muito bem como lidar e muito menos como solucionar a crise financeira. Constituiu-se,
desta maneira, um estado de emergência econômica, em que as medidas de corte de
benefícios e redução de serviços gratuitos de educação e saúde marcaram o fim do
estado de bem-estar social e, mais, em que cresceu o nível de desigualdade social até
nos países considerados ricos/desenvolvidos. A economia tornava-se dominada pelo
mundo do mercado financeiro e suas regras e técnicas que se justificam por si mesmas
(ZIZEK, 2011; STIGLITZ apud HACKER; PIERSON, 2012).
Percebe-se então que o aumento do nível de pobreza e da desigualdade social se
traduz como uma consequência inegável da crise financeira mundial. Segundo Zizek
(2011), esse contexto de crise financeira mundial representa mais uma fase do sistema
capitalista, e o autor prevê exatamente a intensificação do pensamento dominante, e não
do seu questionamento. O efeito pode ser não só uma ascensão do fundamentalismo de
mercado, que atribui a culpa da crise ao fracasso das concessões feitas, mas também a
um recrudescimento do tipo de fundamentalismo que estimula o racismo, apoia mais
guerras e facilita o aumento da pobreza e de uma divisão maior entre ricos e pobres em
todas as sociedades; tudo como parte de uma narrativa que atribui responsabilidades não
ao capitalismo como tal, mas aos pequenos desvios secundários e contingentes.
Em contraste com o pessimismo de Zizek, Bauman (2010b) considera que uma
alternativa é necessária e urgente, sobretudo porque não chegamos ao ponto a partir de
onde não há retorno. É possível mudar o rumo e contar nova história: seja sobre um
novo padrão econômico decorrente da crise financeira mundial, seja sobre novos modos
de apreender o mundo, que ganham espaço com a deficiência dos paradigmas de
pensamento atuais.
Relacionando a tese de Bauman sobre a falta de soluções oferecidas pelo
capitalismo (2010b, p. 7) e a de Sousa Santos (2006), para quem vivemos com
dificuldades (decorrentes da não realização de suas promessas) para as quais não temos
soluções modernas, a crise financeira atual nos dá uma boa evidência de que a premissa
dos autores era verossímil. Foram criados transtornos nessa nova fase financeira do
capitalismo, e suas promessas de melhores condições de vida/renda/moradia não foram
cumpridas. Ao contrário, há evidências de uma crescente desigualdade no mundo, e
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seus próprios fechamentos – pacotes de austeridade, mais força no setor bancário – não
avançam na melhoria da situação.
Por isso, quando notícias abordaram manifestações de franceses pedindo por
melhorias sociais ou gregas contestando as medidas recomendas pelo FMI ou pelo
Banco Mundial, talvez estivessem anunciando o efeito desestabilizador da crise
econômica sobre o modelo ocidental. Talvez estivessem também vinculando a falência
do modelo à sua incapacidade de satisfazer as necessidades da população. Cada
reportagem ou cada imagem divulgada sobre as manifestações representa o
questionamento da homogeneidade das fórmulas e receitas tradicionalmente aplicadas e
recomendadas pelas instituições multilaterais que não funcionaram da maneira esperada
pelas instituições que as instauraram.
É nesse contexto que os meios jornalísticos sentiram a necessidade de apoio de
especialistas. São economistas, mas também sociólogos e historiadores que ajudaram a
entender os questionamentos feitos sobre a liberdade do mercado financeiro e sobre o
neoliberalismo na qualidade de responsável pelo melhor funcionamento da economia. É
possível inclusive pensar em como tais vozes são as que questionam sua capacidade de
fornecer o único modelo de solução de problemas e de futuros possíveis.
Não só na Europa, mas no mundo inteiro, aprofundam-se as linhas visíveis e
invisíveis que separam o outro até seu desaparecimento. Como explica Sousa Santos,
tudo o que é produzido como inexistente é excluído de forma
radical porque permanece exterior ao universo que a própria
concepção considera como sendo o Outro. A característica
fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da
copresença dos dois lados da linha (...) para além dela há apenas
inexistência, invisibilidade e ausência não dialética (SOUSA
SANTOS, 2010, p. 32).

O pensamento abissal como característica da modernidade ocidental proposto
por Sousa Santos (2010) parece ter estado cada vez mais acentuado nas notícias do
durante/pós-crise. Por exemplo, a divulgação do aumento da xenofobia e das leis mais
restritas de imigração que enfatizaram o fato de que as linhas (abissais) que separam
novos países excluídos se tornaram mais flexíveis. Enquanto Grécia, Portugal e Espanha
já estavam nessa nova condição, outros até pouco tempo inabaláveis, como a França das
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manifestações que clamavam por medidas sociais, estavam sempre sob ameaça de novas
exclusões.
A chegada ao Brasil

Como parte de sua rápida expansão e de um comércio internacional interligado,
o Brasil também sofreu as consequências de uma crise, talvez de início, importada. O
interessante aqui é pensar como sua origem financeira – e abstrata – teve realmente
capacidade de atingir a vida cotidiana, aparentemente distanciada de qualquer aspecto
bancário ou especulativo.
Ao chegar ao país, teve um reflexo direto na bolsa de valores nacional, com uma
forte queda nos mercados acionários e com a retirada de dinheiro a partir de um
comportamento de aversão ao risco. E, quando faltam recursos para novos
investimentos, a crise aumenta. O que levou a um novo fluxo de retirada de dinheiro,
principalmente em um país ainda considerado como investimento de risco.
Com a intensificação da crise no mundo, rapidamente o setor real foi afetado: o
crescimento da economia, o nível de emprego e os fluxos de comércio e investimento. É
diante de tal perspectiva que a crise chegou ao Brasil por meio de vários canais, como
suas contas externas, o próprio sistema financeiro e certa deterioração de expectativas.
No primeiro caso, porque a desaceleração da economia mundial e a queda dos preços
internacionais das commodities exportadas pelo país levaram a uma inversão da balança
comercial e a uma fuga de capitais pela conta financeira e, consequentemente, a uma
desvalorização do real (IPEA, 2010).
A transmissão da crise via mercado financeiro foi resultado do seu caráter
sistêmico, após as perdas dos bancos com as hipotecas “subprimes”.1 Segundo o Ipea
(2010), a crise no setor bancário brasileiro foi diferente porque os grandes bancos
brasileiros não haviam se envolvido com ativos de alto risco e optaram por alternativas
mais seguras e rentáveis, como títulos públicos. A terceira via de transmissão – de
deterioração de expectativas – foi decorrente das anteriores, da crise de confiança
mundial que afetou essencialmente as decisões de investimento e consumo (ainda que
temporariamente).

1

De baixa qualidade e alto risco.
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Nesta perspectiva, a crise logo alcançou também os canais de comunicação.
Foram mostrados números e movimentos da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
diante da desvalorização do seu principal índice (o Ibovespa), que a transportaram para
o universo do leitor, do ouvinte ou do telespectador. E, a cada notícia, uma nova
dimensão até então distante, tanto por ser uma crise externa, quanto por ser uma crise
abstrata, foi transportada para a realidade do leitor. Mais do que nunca, o valor-notícia
da proximidade mostrou-se presente e como método de seleção urgente do que deve ser
divulgado. Isso significa que, conforme a crise se aprofundava, o jornalismo
aproximava a virtualidade do financeiro à realidade do cotidiano.
A conjuntura que seguia era de risco, desemprego, falências, quebra do sistema e
de fim das reservas nacionais. E, conforme avalia Lene (2013), é esse mesmo risco que
alimenta os noticiários. A autora explica que a cobertura da economia já é centrada em
torno de análises, estimativas, especulações e opiniões sobre o que pode acontecer;
avaliações essas feitas a partir da voz de especialistas que, no caso da crise, seriam os
que ajudariam no processo de compreensão e aproximação para o mundo do
consumidor de notícias.
Foram os especialistas que discutiram a reação demonstrada pelo então ministro
da Fazenda (Guido Mantega) e presidente do Banco Central (Henrique Meirelles) sobre
os esperados impactos na Bovespa ou sobre a alta do dólar, avaliaram o discurso
defensivo das reais condições do país, questionaram a solidez econômica e opinaram
sobre as medidas que seriam tomadas internamente.
Aqui é curioso (e pertinente) retomar Lene (2013) ao ressaltar a importância da
informação diante do risco, particularmente diante da necessidade de tomada de
decisões. O jornalismo tornou-se, portanto, uma fonte de informações fundamental para
que público e privado decidissem, de um lado, como lidar com a crise de confiança e, de
outro, como reagir diante da crise. Ou, como já dizia Kucinski, “para as elites
empresariais e financeiras, dentro de um cenário de alto risco, as informações
econômicas tornam-se mais relevantes para a tomada de decisões” (1996, p. 14).
As políticas internas de reação

Há, aqui, outro momento significativo em que os eventos saíram da esfera do
econômico e avançam sobre a política, no caso, a nacional. Quintão prenunciava que um
“fato econômico só tem destaque na imprensa de cobertura geral quando transformado
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em fato político” (1987, p. 59) e, quando o governo brasileiro passou a se posicionar e
anunciar os mecanismos de defesa do país, tal inter-relação foi o fator que interferiu não
só no critério de seleção, mas no de abordagem das notícias.
Quando a crise realmente chegou ao Brasil, o que se destaca na visão dos meios
de comunicação foi sua gravidade e a eficácia dos métodos de contenção. Os primeiros
sinais de recessão sentidos – e divulgados – são de queda das exportações devido a um
menor poder de compra internacional e à dificuldade de captação de recursos no
exterior, o que fez com que empréstimos ficassem mais raros – e caros –, decorrente
impacto sobre grandes obras (as principais geradoras de emprego e renda), além de
contração do crédito, contenção no consumo das famílias e nos investimentos das
empresas. A alta do dólar, por sua vez, encareceu os produtos importados, prejudicando
a balança comercial brasileira, que já perdia capacidade de exportar, e pressionou a
inflação. O resultado? Redução do ritmo de crescimento do país (JACOBINI, 2013).
Tem-se aqui um desenrolar mais claro do valor-notícia presente das opções pelo
quê e pelo como noticiar a situação do país. Em um primeiro momento, a ênfase foi
dada para a gravidade da situação e à necessidade de decisões. Em seguida, o foco é
direcionado para um posicionamento quanto às medidas anunciadas pelo então governo
para conter a crise. Diferentemente das medidas de austeridade defendidas pela União
Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, o Brasil optou por outra direção – certa
reinvenção dos mecanismos econômicos tradicionais, adaptados a partir do
conhecimento local –, a de atenuar os efeitos da crise externa e também de fortalecer o
potencial de crescimento do mercado interno. Para tanto, houve um reforço da política
social vigente em busca do fortalecimento da transferência de renda. E, com a redução
da desigualdade de renda, havia também o reforço ao mercado interno pela ampliação
do poder de compra das camadas de baixa renda (IPEA, 2011).
E, finalmente, houve um destaque para o relativo sucesso das medidas para força
do consumo e do mercado interno. Foi, também, esse o momento em que se realçava a
força das novas classes sociais e seu poder de compra como responsáveis por colocar a
economia brasileira como um caso de sucesso na contenção da crise. A grande chave
para o jornalismo passava a ser como,
ao explorar a amplitude de uma demanda até então não
preenchida, a política econômica aproveitou para revigorar o
mercado interno através de mecanismos de fortalecimento da
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renda das classes mais baixas como reajustes do salário mínimo
acima dos índices inflacionários, controle da inflação e outras
medidas de estímulo às compras (JACOBINI, 2013, p. 96).

Considerações finais

É importante pensar que, mesmo com o sucesso relativo na contenção da crise e
de recuperação de certa trajetória de crescimento, “essa experiência negativa trazida
pela deterioração do ambiente externo evidenciou que a economia brasileira se
encontrava, e ainda se encontra, muito vulnerável aos efeitos de oscilações nas variáveis
externas como o mercado de capitais e a demanda externa por exportações brasileiras”
(IPEA, 2011, p. XX).
O que significa que, ainda que a crise brasileira não tenha sido tão grave quanto
a que afetou países muito mais ricos e que tenha sido possível evitar uma ruptura
financeira, tal situação foi pontual. Ou melhor, embora a rapidez da expansão da crise e
seu domínio dos mais diversos espaços tenham sido inéditos, sua recuperação não tem
demonstrado a mesma brevidade temporal, o que é perceptível por efeitos que
permanecem graves até hoje. Talvez Zizek (2011) tenha razão e a crise financeira
mundial represente mais uma fase do capitalismo; não sua falência, mas uma distorção
em sua prática e cuja solução deve partir de um momento de conscientização sobre
esses problemas. E isso só ocorreria caso fosse simbolizada ou contada como tal,
inclusive pelo jornalismo.
Isso significa que, dada a permanência de seus efeitos e a consequente redução
do valor atualidade/novidade, é possível pensar que a seleção a partir do interesse
nacional engloba mais que isso. Engloba inclusive uma percepção de crises como
oportunidades para mudanças. Portanto, um evento tão noticiado quanto a recente crise
econômica mundial dificilmente deteria o poder de prever todos os efeitos de recepção,
por mais dentro de uma narrativa que esteja, e é por esse motivo que poderia ser
importante propor novas abordagens.
Uma ideia seria a de compreender o Brasil como local de convivência de várias
crises, tanto as decorrentes do modelo de capitalismo e da ênfase na economia (o que
inclui a financeira internacional), quanto aquelas decorrentes das turbulências
constitutivas, produtivas em si e que criam constantes processos de atualização, troca e
interesse pelo outro. São crises que também extrapolam as notícias de economia e do
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jornalismo econômico, mas que nem sempre contêm as qualidades para que se
encaixem no padrão de seleção das narrativas jornalísticas.
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Resumo: Nos últimos anos, a problemática em torno da água tem recebido mais

atenção e tem estado na agenda internacional global. Mais recentemente, a discussão
sobre a disponibilidade hídrica tem sido mais frequente em decorrência da falta de água
em algumas regiões do estado de São Paulo. O conceito de escassez hídrica é dinâmico
e possui várias dimensões, entre elas os aspectos quantitativos e qualitativos. O setor do
saneamento é um importante usuário de água que interfere tanto na quantidade de água
utilizada como também na qualidade, visto que os esgotos sanitários são uma das
principais fontes poluidoras da água em ambientes urbanos no Brasil. Nesse sentido,
este artigo pretende discutir a escassez hídrica pela perspectiva do saneamento,
iniciando um debate sobre a importância de se considerar a integração entre as políticas
de saneamento e de recursos hídricos para garantir o uso sustentável da água.
Palavras-chave: Escassez hídrica; saneamento; integração de políticas.

The other face of the crisis: the importance of sanitation sector in the
context of water scarcity

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016

Abstract: Have received attention and have been in international global agenda.

Recently, the discussion about water availability has been more frequent due to the lack
of water in some regions of the State of São Paulo. Water scarcity is a dynamic concept
and includes some aspects such as water quantity and quality. The sanitation sector is
one water user which can interfere in water quantity and water quality as well. This
happens because domestic effluent discharges are the main source of water pollution in
urban areas in Brazil. This article aims to discuss water scarcity by sanitation services
perspective. Also, it intends to promote the discussion about integrating water and
sanitation policies towards sustainable water use.
Keywords: Water scarcity; sanitation services; policy integration.

Introdução

N

os últimos anos, casos de deficiências na disponibilidade hídrica têm sido
recorrentes em diversas cidades brasileiras e ao redor do mundo, fazendo
com que a problemática em torno da água esteja na agenda internacional.

A relevância do tema teve espaço inclusive no World Economic Forum, quando na
edição de 2014, em Davos, uma pesquisa realizada identificou a água como o terceiro
entre os dez riscos globais enfrentados atualmente pelas sociedades.1
Os riscos globais associados à água são considerados sistêmicos uma vez que
são capazes de causar impactos em diferentes locais, sendo vivenciados e
compartilhados por diferentes setores e atores da sociedade (WORLD ECONOMIC
FORUM, 2014).
A situação se torna mais delicada quando se considera o aumento da disputa pelo
uso da água tanto por inadequada gestão (falta de transparência de informações,
fragilidade institucional, problemas com fiscalização), mas também pela diminuição da
disponibilidade hídrica, quantitativa e qualitativa, resultado da combinação de efeitos
climáticos, aumento populacional e da demanda por alimento e bens de consumo e,
1

Mais
informações
no
relatório
Global
Risks
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf>.

2014,

disponível

em:
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ainda, pela poluição das águas, causada pela ausência ou ineficiência dos serviços de
saneamento.
Considerando a recente discussão em torno da problemática da água em vista da
sua carência em algumas regiões do estado de São Paulo, este artigo pretende discutir a
escassez hídrica pela perspectiva do saneamento, e mais precisamente, a partir da falta
dele.
Para isso, o artigo apresenta, além desta breve introdução, uma sucinta
caracterização da problemática da escassez hídrica na Região Metropolitana de São
Paulo, principal metrópole do Brasil. Em seguida, discute-se a questão da
indisponibilidade qualitativa de água e sua relação com a escassez hídrica, para então
apresentamos uma reflexão sobre as Políticas Nacionais de Recursos Hídricos e de
Saneamento. Finalmente, na última seção do artigo concluímos a discussão tecendo
algumas considerações finais.
A problemática da escassez hídrica na Região Metropolitana de São Paulo

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO, 2015), o conceito de escassez hídrica é um conceito relativo e
dinâmico, que pode se manifestar, por exemplo, como um desequilíbrio entre a oferta e
a demanda de água em consequência de alterações no clima ou má gestão do recurso.
Ou ainda quando seus usos múltiplos, incluindo a demanda ecológica, não podem ser
totalmente satisfeitos.
O conceito de escassez hídrica possui ainda algumas dimensões: a) escassez de
disponibilidade hídrica em qualidade e quantidade suficientes para a manutenção de
todas as atividades socioeconômicas e ambientais; b) escassez no acesso à água, por
falha das instituições que devem garantir o abastecimento para atender os múltiplos
usos; c) escassez relacionada à falta de infraestrutura adequada, devido a questões
financeiras, independente do nível dos recursos hídricos (FAO, 2015).
Outros fatores que contribuem para a escassez dos recursos hídricos são
discutidos na academia: intensa urbanização, com consequente aumento da demanda
pela água e despejo de esgotos nos corpos hídricos (TUCCI, 2009; TUNDISI, 2008;
PORTO-GONÇALVES, 2005); aumento, nos últimos cinquenta anos, em três vezes da
população mundial e em seis vezes da demanda per capita por água (CLARKE; KING,
2005); grandes perdas de água nos sistemas de abastecimento público (TUNDISI,

90

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016

2008); mudanças globais com eventos hidrológicos extremos (TUNDISI, 2008;
MARENGO, 2008); falta de articulação e de ações consistentes na governabilidade de
recursos hídricos (TUNDISI, 2008); e redução da vegetação nas Áreas de Proteção
Permanente (APPs), nas nascentes ou na trajetória dos cursos de água.
Considerando o contexto global, o Brasil é um país que possui alta oferta de
água, mas apresenta diversidade regional em termos quantitativos (BRAGA et al.,
2008). A maior parte do volume de água do território brasileiro encontra-se na bacia
hidrográfica do rio Amazonas, região com baixíssima densidade populacional. A menor
parte está distribuída nas demais regiões, incluindo desde o semiárido nordestino até as
áreas mais populosas do país, como a Região Metropolitana de São Paulo e arredores
(ANA, 2016).
Para equacionar a disparidade entre regiões encontrada no Brasil é necessário
ponderar as dimensões naturais, como a oferta hídrica, mas também políticas que
acomodem diversos interesses no uso da água (RIBEIRO, 2009). Trata-se, por exemplo,
da gestão de demanda, da ampliação e a garantia da oferta de água em regiões
hidrográficas com baixa disponibilidade e da melhoria da qualidade da água por meio
da redução da carga poluidora (BRAGA et al., 2008).
Desde o início de 2014, diversos sistemas de reserva de água que abastecem a
Região Metropolitana de São Paulo apresentaram queda gradual dos volumes
armazenados, o que ocasionou diversos impactos socioeconômicos e ambientais
negativos nas áreas afetadas, além da interrupção do serviço de abastecimento público
de água, principalmente em regiões socioambientalmente mais vulneráveis (JACOBI;
CIBIM; SOUZA LEÃO, 2015).
Um deles, o Sistema Cantareira, recebeu mais atenção da mídia quando as
incertezas associadas ao abastecimento de água da população ficaram claramente
evidentes. Para se ter ideia da dimensão da problemática, só o Sistema Cantareira é
responsável pelo abastecimento de mais de oito milhões de pessoas. Juntamente com os
outros

sete

sistemas

integrados

são

responsáveis

pelo

abastecimento

dos

aproximadamente vinte milhões de habitantes da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP) (CHIODI; SARCINELLE; UEZU, 2013).
A RMSP é uma área marcada pela complexidade de um ambiente urbano com
ocupação e uso do solo desordenado e intenso, além da alta densidade populacional
(MARICATO, 2011; BANCO MUNDIAL, 2003). E, ao contrário do senso comum, a
RMSP está inserida em uma área com insuficiente disponibilidade hídrica (ANA, 2014;
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BANCO MUNDIAL, 2003). Por esta razão, a RMSP, que está quase totalmente
inserida na bacia hidrográfica do Alto Tietê, importa água da bacia hidrográfica dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) através da transposição para o Sistema Cantareira,
a fim de atender parte de seus usuários (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, 2015).
No entanto, a insuficiente produção de água para abastecimento público na
principal metrópole do país tem recebido pouca atenção no debate sobre a escassez
hídrica e é deixada de lado quando a principal causa apontada pelos meios de
comunicação é a falta de chuvas (IDS, 2015).
Isso não significa que o aumento da frequência de eventos climáticos extremos,
como a redução das chuvas observadas nos últimos verões, não deva ser considerado.
Porém, como apontam Capobianco e Jacobi (2014), outros fatores além do clima
deveriam ser discutidos com a sociedade como causadores e agravantes da situação
enfrentada na RMSP como, por exemplo, desmatamento e ocupação em áreas de
mananciais, falta de planejamento para a construção de novos reservatórios, falta de
investimentos para a redução de perdas, falta de coordenação institucional e má
qualidade das águas dos rios pela ineficiência ou ausência de serviços de saneamento.
Em um contexto de escassez hídrica, como é o caso da RMSP e também em
outras regiões do Brasil, os serviços de saneamento tornam-se ainda mais importantes e
podem contribuir diretamente com a melhora da oferta de água, garantindo a segurança
hídrica dos seus múltiplos usuários, principalmente o abastecimento humano.
A insuficiência nos serviços de saneamento: a outra face da crise

No Brasil, a lei 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e
drenagem de águas pluviais urbanas), e entre seus princípios, destaca-se a
universalização do acesso aos serviços de saneamento, integralidade, eficiência e
sustentabilidade econômica, utilização de tecnologias apropriadas, considerando a
capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas,
integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos e
adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água (BRASIL, 2007).
O passivo de políticas públicas voltado para o saneamento no Brasil, que se
prolongou até 2007, somado à acentuada migração da população do campo em direção
às cidades na década de 1960 com consequente infraestrutura inadequada nas cidades,
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acarretou um déficit e desigualdade nas prestações dos serviços de saneamento básico
no país.
A desigualdade pode ser observada entre as áreas urbanas e rurais, pelos níveis
de acesso aos serviços de saneamento em 2010: 75,8% da população brasileira são
abastecidas com água por rede geral, sendo 89,1% da população urbana e 17,8% da
população rural. Em relação ao acesso à coleta de esgoto somente 44,4% da população
brasileira recebem atendimento, 54% da população urbana e apenas 3,1% da população
rural. Os serviços de coleta de resíduos sólidos são oferecidos para 76,4% da população,
sendo 91,1% para a população urbana e 12,2% para a população rural (IBGE, 2011).
No contexto mundial, o Brasil ocupa a 112ª posição em um total de 200 países
em relação ao Índice de Desenvolvimento do Saneamento, atrás de países como
Argentina, Honduras, Chile e Iraque (INSTITUTO TRATA BRASIL; CEBDS, 2014).
A partir dos dados sobre saneamento, fica evidente que a oferta de serviços deste setor
no Brasil é ainda um grande desafio, principalmente em relação à coleta e tratamento de
esgoto sanitário.
A Região Metropolitana de São Paulo, em comparação com outras regiões do
país, apresentou, em 2010, índices satisfatórios para os serviços de abastecimento de
água, colega de esgotos e coleta de resíduos sólidos (Figura 1). No entanto, tais índices
representam apenas o perímetro urbano da região (98,88%), ou seja, 228.963 habitantes
não foram considerados nestes índices.

Figura 1 − Evolução do nível de atendimento, em percentual, dos índices de saneamento
na RMSP, segundo Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010

Fonte: Fundação SEADE, sd.
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Nesse sentido, deve-se destacar que tais índices não representam totalmente a
realidade, pois quantitativamente consideram apenas a área urbana dos municípios e não
a totalidade da população, e para alguns autores, qualitativamente, o índice de cobertura
não é suficiente para indicar a universalização. Tais indicadores de cobertura não
consideram a qualidade do serviço e a continuidade do mesmo (GALVÃO JÚNIOR,
2009; VARGAS, 2012). Portanto, a universalização baseada apenas nos índices de
cobertura dos serviços não representa o acesso da população aos serviços de saneamento
em qualidade e continuidade, nos termos dos princípios fundamentais da lei
11.445/2007, art. 2º:
II − integralidade, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de
saneamento básico, propiciando à população o acesso na
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia
das ações e resultados;
III − abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas
adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente (...)
(BRASIL, 2007).

Quanto aos mananciais de abastecimento, a RMSP é atendida em sua quase
totalidade por oito sistemas produtores inseridos no Sistema Integrado da Sabesp
(Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Claro, Rio Grande, Alto Cotia, Baixo Cotia,
Ribeirão da Estiva) e sistemas isolados de mananciais superficiais e mistos (ANA,
2010; SABESP, sd), que abastecem as áreas urbanas de 31 municípios da metrópole.
Esta região está inserida na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, região que importa água
de bacias adjacentes já que apresenta insuficiente disponibilidade hídrica.
Em 2010, a relação entre a oferta e demanda na RMSP era confortável apenas
para um dos sistemas produtores de água (Ribeirão da Estiva). Os demais apresentavam
necessidades de expansão e/ou melhorias no sistema, totalizando na necessidade de
aumentar cerca de 20 m3/s a sua capacidade (ANA, 2010).
Estudos da Agência Nacional de Águas afirmam ainda que 36 dos 39 municípios
da RMSP necessitam de investimento no abastecimento de água (ANA 2010), mas
muito pouco foi feito desde então. As ações para ampliar a oferta de água na metrópole
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paulista se destacaram pela transposição de água por meio do Sistema Produtor São
Lourenço, cujo processo burocrático se iniciou em 2012; e ações pontuais emergenciais
anunciadas entre 2014 e 2015 (rodízios, gestão de consumo, transferências de água entre
os sistemas da RMSP, intensificação do combate às perdas e utilização das reservas
técnicas) (SABESP, 2015), algumas delas já abandonadas pelo governo do estado de
São Paulo uma vez que os reservatórios tiveram leve recuperação.
Em relação ao esgotamento sanitário, o índice para a RMSP está abaixo do
índice do estado (89,75%) e houve pouco avanço relativo no período observado, com
aumento de 79% para 87% em vinte anos. Outro destaque é que tal índice representa
apenas o esgoto coletado e afastado em área urbana, e não o tratamento antes de sua
disposição nos corpos de água. Deste modo, apesar dos números positivos (Figura 1),
ainda há muita margem para ampliar e melhorar os serviços prestados.
O lançamento de esgoto sanitário in natura nos corpos de água é o fator que
mais contribui para a poluição de água na metrópole. Em 2014, na Bacia do Alto Tietê,
onde se insere a RMSP, foram tratados apenas 50% do total de 89% coletado e afastado
(CETESB, 2015), comprometendo a qualidade de água de rios e córregos da região
hidrográfica, que poderiam servir como mananciais de abastecimento.
Portanto, a carga de poluentes lançados nos rios sem nenhum tipo de tratamento
resultam na elevada carga remanescente da Demanda Bioquímica de Oxigênio − DBO
(591 toneladas DBO/dia) na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6), sendo
consideravelmente maior que a carga em outras regiões hidrográficas do estado de São
Paulo (Figura 2).

Figura 2 − Carga remanescente de DBO por UGRHI em 2014

Fonte: CETESB, 2015.
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A insuficiente prestação de serviços de coleta e tratamento de esgotos na RMSP
contribui para a piora da qualidade da água dos rios e córregos da região, que poderiam
ser utilizados para atender os múltiplos usos, reduzindo a vulnerabilidade hídrica na
região. Além disso, a má qualidade da água aumenta os riscos de transmissão de
doenças de veiculação hídrica, além de aumentar os custos com técnicas de tratamento
de água utilizada para o abastecimento público.
Em 2014, somente 3% dos corpos d’água monitorados pela CETESB
apresentaram ótima qualidade da água, enquanto 9% apresentou qualidade boa. Tendo
em vista o baixo índice de tratamento de esgoto na RMSP, 29% dos pontos monitorados
apresentaram qualidade de água regular, 24% ruim e 35% péssima.
Visto que relatórios de 2010 da Agência Nacional de Águas e de 2003 do Banco
Mundial já anunciavam a insuficiência do Sistema Integrado de Abastecimento de
Água, a atuação para solução do problema foi tardia e ocorre muito lentamente,
expondo um déficit do planejamento do setor do saneamento na RMSP, em vista à
necessidade de investimentos no setor.
Um olhar para a governança ambiental: integração institucional entre os
setores

A complexidade relacionada à sustentabilidade hídrica demanda uma abordagem
sistêmica, integrada e descentralizada na gestão da água (JACOBI et al., 2009;
MUÑOZ, 2009; PORTO e PORTO, 2008; TUNDISI, 2008). Caminhando em direção à
sustentabilidade do uso da água pactos políticos são necessários para garantir o
atendimento de demandas de usuários da água tão distintos (RIBEIRO, 2009). Por isso
se faz necessário abordar este tema pela perspectiva da governança da água, que
considera a participação de todos os atores, segmentos e campos de conhecimento da
sociedade (MAYNTZ, 2003; JACOBI et al., 2009).
Neste sentido a Lei de Saneamento nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes
para o saneamento básico no Brasil, prevê a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico, o qual deve ser elaborado e editado pelo titular do serviço,
compatível com o Plano de Bacia Hidrográfica no qual está inserido, e garantir o
controle social na gestão dos serviços de saneamento, em consonância com os
princípios da lei: universalização do acesso, integralidade e intersetorialidade das ações
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e participação social. A integração entre instrumentos das políticas de saneamento e de
recursos hídricos prevista na Lei de Saneamento, assim como de outras políticas que
envolvem abastecimento de água e proteção de mananciais, coleta e tratamento de
esgotos, drenagem urbana e controle de inundações e, ainda, coleta e disposição final de
resíduos sólidos é importante, pois são justamente esses problemas ou ameaças que
tendem a se agravar com a intensificação de eventos hidrológicos extremos que temos
observado cada vez mais crescentes (BRITTO; FORMIGA-JOHNSSON, 2010), e
também num cenário de desigualdade presente no Brasil.
No contexto da integração entre políticas setoriais torna-se apropriado abordar o
processo de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH), que agrega os
mecanismos de governança da água e envolve diferentes setores por meio de estruturas
políticas, sociais, administrativas e técnicas que visam o uso sustentável da água e a
maximização do bem-estar social (BRITTO; FORMIGA-JOHNSSON, 2010).
Considerando que as empresas de saneamento são usuárias da água, tanto na
captação de água bruta como na devolução nos corpos de água, o setor de saneamento é
regulado também pela lei 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, que trata da outorga pelo direito do uso da água (captação e lançamento) e
também do enquadramento dos corpos hídricos com base no uso preponderante da água.
A atuação integrada no setor do saneamento entre esferas do governo é prevista
desde o fim dos anos 1980, com a Constituição Federal de 1988 que determina a
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
“promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico” (CF, art. 23, IX). A integração entre setores
também é prevista na Constituição Federal, uma vez que o setor da saúde tem seu
direito e dever de participar das políticas de saneamento, estando dentre as atribuições
do sistema único de saúde “participar da formulação da política e da execução das ações
de saneamento básico” (CF, art. 200, IV).
A integração do setor do saneamento com o de recursos hídricos foi inaugurada
com a lei 9.433/1997, que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Os princípios
da lei brasileira das águas refletem seu caráter participativo, integrativo e
descentralizado, em consonância com os princípios da governança da água. Para
garantir estes princípios, a lei prevê os instrumentos de gestão: plano de recursos
hídricos, enquadramento dos corpos de água, outorga de direito de uso da água;
cobrança pelo uso da água; e sistema de informação. Estes instrumentos são
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relacionados com a lei de saneamento visto que os serviços de saneamento são usuários
da água (Quadro 1).

Quadro 1 – Relação dos instrumentos de recursos hídricos com o setor do
saneamento
Instrumento de recursos hídricos

Relevância do instrumento para o setor do
saneamento

Plano de recursos hídricos

Compatibilidade do plano de saneamento com o
plano de recursos hídricos

Enquadramento dos corpos de água

Compatibilidade da classe do corpo de água
utilizado para abastecimento público

Outorga de direito de uso da água

Como usuário o setor do saneamento precisa
solicitar outorga para captação e lançamento

Cobrança pelo uso da água

Os recursos da cobrança podem ser utilizados para
investimentos em infraestrutura sanitária

Sistema de informação

Informações sobre quantidade e qualidade dos
recursos hídricos auxiliam no planejamento do
setor do saneamento

Fonte: Paz (2015).
Em comum, as leis federais de Recursos Hídricos e de Saneamento preveem a
gestão participativa, descentralizada e integrada dos setores. Considerando estes três
aspectos, um importante instrumento de gestão e planejamento dos serviços de
saneamento, previsto na lei 11.445/2007, é a elaboração do plano municipal para a
prestação de serviços públicos de saneamento básico, que deve atender aos princípios
fundamentais da lei. O plano deve ser elaborado e editado pelo município, titular dos
serviços, o qual deve contemplar os componentes: abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais
(art. 3°, I) em todo o território do município; e deverá ser compatível com o plano de
bacia hidrográfica no qual está inserido (art. 19, V). O cumprimento dos planos de
saneamento por parte das prestadoras de serviços, na forma de disposições legais,
regulamentares e contratuais deve ser verificado pela entidade reguladora e fiscalizadora
dos serviços (parágrafo único, art. 19).
O decreto 7.217/2010, que regulamenta a Política Nacional de Saneamento
Básico, trata da relação dos serviços públicos de saneamento básico com os recursos
hídricos em seu capítulo IV. Dentre as previsões estão que “A prestação de serviços
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públicos de saneamento básico deverá ser realizada com base no uso sustentável dos
recursos hídricos.” (art. 18, parágrafo único); a exigência da compatibilidade dos planos
de recursos hídricos de bacia e os planos municipais de saneamento básico (art. 19); o
uso de recursos hídricos para os serviços de saneamento, seja captação, disposição ou
diluição, está sujeito à outorga de direito de uso (art. 20); e “em situação crítica de
escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento
declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar
mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da
demanda” (art. 21) e a tarifa será preferencialmente aplicada aos consumidores que
ultrapassarem os limites definidos no racionamento (parágrafo único, art. 21).
Observamos, portanto, que a lei 11.445/2007 fortalece a necessidade de ações
coordenadas entre os setores de recursos hídricos e saneamento, visto que atribui
importância à bacia hidrográfica como unidade de planejamento; traz uma concepção
abrangente do controle social no saneamento em todas as suas etapas “e introduz
princípios e diretrizes que dialogam com aqueles previstos na Lei das Águas” (SENRA;
MONTENEGRO, 2009, p. 371). No entanto, sua recente regulamentação (2010 e 2015)
e o longo passivo da cultura de planejamento democrático e integrado no setor do
saneamento, com ausência de políticas desde o Planasa, nos anos 1970, aumenta os
desafios de mudanças de paradigmas na atuação das instituições setoriais.
Na prática, a integração entre setores como saneamento e recursos hídricos e a
participação social em processos de tomadas de decisão ainda se encontram em fase
inicial de implementação, na medida em que a legislação de saneamento foi aprovada
recentemente, e são componentes importantes para garantir tal governança.
Considerações finais

A situação de escassez hídrica enfrentada por inúmeros municípios do país tem
mostrado que o uso sustentável da água necessita ser implementado por todos os
usuários de água de todos os setores.
Inicialmente, uma variável que interferiu de forma intensa para o cenário de
estresse e escassez hídrica em algumas regiões do estado de São Paulo, como a RMSP,
foi a mudança no regime de chuvas. Entretanto, ignorar a complexidade da problemática
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associada à água enfocando sua origem somente na redução da precipitação isenta os
órgãos responsáveis de responsabilidade pela sua gestão.
O baixo índice de tratamento de esgoto contribui para piorar a situação hídrica
da RMSP, já que vários rios e reservatórios não podem ser utilizados para abastecer a
população por terem qualidade da água inadequada para este uso, como é o caso do Rio
Tietê e do Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo.
Os problemas relacionados à água envolvem várias disciplinas. Assim, a
compreensão de que o desenvolvimento de abordagens interdisciplinares contribui para
o desenvolvimento de práticas de governança e gestão da água baseados no princípio da
sustentabilidade e da justiça social é um dos mais urgentes desafios da governança da
água no século XXI (CASTRO, 2007).
Consequentemente, as soluções para melhorar a relação entre a oferta e demanda
da água na metrópole devem envolver vários setores estruturais, como saneamento,
recursos hídricos, meio ambiente e gestão urbana, integrando as políticas públicas
destes setores.
Para reduzir os riscos de escassez hídrica é necessário que haja investimentos
nos sistemas de abastecimento de água para redução de perdas, criação de políticas
públicas de incentivo ao reuso e aumento da eficiência no uso da água pelo setor
agrícola e industrial, considerando toda a cadeia produtiva, recuperação e proteção das
áreas de mananciais, além de constantes campanhas de conscientização e educação para
o seu uso sustentável.
Porém, é de suma importância que os investimentos sejam direcionados para o
aumento da rede coletora dos esgotos sanitários, o que demandará uma ação conjunta
dos setores de saneamento e de gestão urbana. Além disso, é urgente que se aumente os
índices de tratamento dos esgotos coletados, priorizando as regiões que demonstram
piores condições da qualidade da água, demandando uma ação coordenada com o setor
ambiental.
Somente priorizando ações no setor de saneamento é que será possível reverter o
quadro de poluição e contaminação dos corpos hídricos, principalmente os urbanos,
aumentando a oferta de água e reduzindo os riscos de vulnerabilidade e escassez hídrica
na RMSP, mas também em outros municípios e regiões metropolitanas do Brasil.
Além disso, a transparência e o acesso a informações se torna fundamental e
devem ser garantidos para que todos os interessados possam ter subsídios que os tornem
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corresponsáveis para acompanhar ativamente, fortalecendo e ampliando o diálogo e a
participação nos processos integrados de gestão.
Portanto, a construção de uma boa governança da água passa também pela
integração das políticas públicas como o caminho necessário para reduzir a
vulnerabilidade hídrica e as desigualdades de acesso aos serviços de saneamento,
proporcionando a melhora da qualidade do ambiente e de vida da população.
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Resumo: Este artigo aborda a vinda de haitianos para o Brasil num contexto

generalizado de crise: política, econômica, ambiental e humanitária. Dessa forma,
buscou-se traçar um panorama histórico para o entendimento da realidade do país e de
sua problemática. De fato, há inúmeros fatores relacionados e que impulsionaram a
saída (e/ou expulsão) de haitianos de seu território. No entanto, as dificuldades de
integração e a busca por trabalho no país de acolhida, neste caso o Brasil, são comuns a
todas as narrativas. Isso se deve, em grande medida, à demora e ineficácia das primeiras
respostas dadas pelo governo brasileiro à vinda de haitianos. A partir de 2015 iniciou-se
um duplo movimento: de entrada e de saída de haitianos, em razão da crise política e
econômica brasileira.
Palavras-chave: Haitianos; imigração; Brasil.

Haitian migration to Brazil: problems and prospects
Abstract: This article discusses the arrival of Haitians to Brazil in a general context of

crisis: political, economic, environmental and humanitarian. Thus, it sought trace a
historical view to understanding the reality of the country and its problems. In fact,
there are numerous factors related and boosted the output (and/or expulsion) of Haitian
territory. However, the difficulties of integration and work for search in the host
country, Brazil in this case, are common to all narratives. This is due, largely, delay and
inefficiency of the first responses by the Brazilian government the coming of Haitians.
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From 2015 it began a double movement: input and output Haitians, given the Brazilian
political and economic crisis.
Keywords: Haitians; immigration; Brazil.

Introdução: O contexto de uma problemática

O

Haiti, ao longo do século XX, figurou em meio a alguns dos piores

indicadores de desenvolvimento dentro da América Latina, em grande
medida deflagrados pela conturbada política interna marcada por sucessivos

golpes de Estado, intervenções norte-americanas e governos ditatoriais.1
No entanto, os problemas do vizinho centro-americano se intensificaram após a
eleição presidencial de 2000, vencida pelo ex-padre salesiano Jean-Bertrand Aristide,
sob suspeita de ter sido fraudada por ele e seu partido. Esta suspeita, associada à
necessidade de reformas políticas profundas, conduziram o país à instabilidade e
consequente disputa pelo poder entre opositores e o governo recém-eleito,
desencadeando, no início de 2004, um levante militar que logo se espalhou por diversas
cidades.
Após a fuga de Aristide, no início do mesmo ano, com o apoio norte-americano,
o novo governo logo tratou de solicitar apoio à Organização das Nações Unidas (ONU)
para uma transição política pacífica e constitucional, bem como visando manter a
segurança e paz internas. Ainda em 2004, o Conselho de Segurança (CS) aprovou a
Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) sob a
supervisão e liderança do Brasil, com um contingente que ainda permanece no país.
Entretanto, o maior dos problemas haitianos ainda estava por vir e, neste caso,
fugia das questões da esfera sociopolítica. No dia 12 de janeiro de 2010, um terremoto
de magnitude 7.3 na escala Richter2 atingiu a nação caribenha nas proximidades da
capital Porto Príncipe, devastando grande parte das construções locais, matando
1

Dentre as ditaduras vivenciadas pelo povo haitiano, duas se destacam, a de François Duvalier,
conhecido por “Papa Doc”, cujo governo apoiado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria se
baseava no terror policial de sua guarda pessoal, na exploração de crenças como o voodoo, na
perseguição aos opositores e à Igreja Católica. Após sua morte, Papa Doc foi substituído por seu filho,
Jean-Claude Duvalier, vulgo “Baby Doc”, que deu continuidade aos anos de terror de seu pai.
2
A escala Richter, também conhecida como escala de magnitude, é uma escala logarítmica de base 10,
sendo valores próximos a 0 menores e próximos a 10 maiores, que medem a amplitude possível e
alcançável na variação de energia liberada em terremotos e outros sismos.
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aproximadamente trezentas mil pessoas e desabrigando um total que pode ter
ultrapassado os três milhões de residentes na capital e arredores (Agência Brasil, 2015).
Este novo cenário conduziu milhares de haitianos a buscarem novas
oportunidades de vida e trabalho fora, com uma série de variáveis os levando a escolher
o Brasil, distante e, inicialmente, de difícil acesso para a maioria, mas com uma
realidade à época promissora. Em que se pesem os fatores de atração haitiana, podem-se
elencar o protagonismo político brasileiro adquirido nos últimos anos junto à América
Latina, assim como o contato pré-existente com os nacionais que integram e integravam
a Minustah,3 além do crescimento econômico do país associado à necessidade e abertura
de novos postos de trabalho, sejam eles qualificados ou não, como algumas das
inúmeras e possíveis razões que levaram os imigrantes, muitas vezes conduzidos por
coiotes,4 a ingressarem no país via fronteiras da Região Norte, inicialmente pela cidade
de Tabatinga, no estado do Amazonas, que teve sua fronteira fechada a partir de janeiro
de 2013, e em especial pelas cidades de Brasiléia e Assis Brasil no estado do Acre,
tendo ainda um pequeno contingente que ingressou no país por via aérea pelo Estado de
São Paulo (SANTOS, 2014).5
Rumo ao Brasil, problemáticas e a resolução 97/12

A trajetória dos haitianos que recorreram ao serviço de coiotes para chegarem ao
país é, além de cara, podendo ficar entre 3,5 mil e 5 mil dólares, arriscada e demorada,
durando em média duas semanas, mas podendo chegar a até três meses. A trajetória dos
grupos que se arriscam nestas rotas começa ao se direcionarem à nação vizinha, a
República Dominicana, de onde muitos seguem de navio ou avião para o Panamá e, na
sequência, para o Equador, onde não precisam de visto para entrada. De ônibus, os
3

A Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah) foi criada por resolução do
Conselho de Segurança da ONU, em fevereiro 2004, para restabelecer a segurança e normalidade
institucional do país após sucessivos episódios de turbulência política e violência, que culminaram com a
partida do então presidente, Jean Bertrand Aristide, para o exílio. O Brasil comanda as forças de paz no
Haiti, que tem a participação de tropas de outros 15 países.
4
Coiotes é o apelido dado a grupos criminosos organizados que cobram altos valores para facilitarem a
entrada de imigrantes ilegais em territórios estrangeiros, muitas vezes utilizando-se de rotas e práticas que
colocam em risco a vida dos indivíduos que contratam seus serviços.
5
Dos Santos (2014) ainda enumera como possíveis razões para a imigração haitiana ao Brasil as políticas
restritivas dos países desenvolvidos aos imigrantes pós-atentados do 11 de setembro, o fechamento das
fronteiras e o esfriamento das relações com a Guiana Francesa, histórica rota de imigração haitiana na
América do Sul, até mesmo um pretenso convite aos haitianos vindo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em visita ao país depois do terremoto de 2010, bem como o “Jogo da Paz” entre as seleções
brasileira e haitiana realizado em 2004 com o intuito de promover o desarmamento e a diminuição da
violência após a deposição de Jean-Bertrand Aristide.
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remanescentes se deslocam para o sul entrando no Peru e, em alguns casos, seguem até
a Bolívia, onde concluem a viagem a pé, enfrentando a densa floresta amazônica e as
cheias dos rios e córregos locais, até alcançarem o território brasileiro pelo Acre.
Ao chegarem ao estado do Acre, levando-se em consideração que os haitianos
que finalizam a longa rota de imigração não possuem visto para ingresso no Brasil, eles
acabam por solicitar o status de refugiado.6
No entanto, o Comitê Nacional para Refugiados (Conare), ao analisar as
solicitações de refúgio, observou que as mesmas não possuíam fundamento para a
concessão, na medida em que, para obter este status, o indivíduo deveria ter sofrido
alguma forma de perseguição em seu país de origem, tendo a maioria dos que aqui
chegavam declarado como principal motivo à imigração a precária condição haitiana
pós-terremoto de 2010. Uma prerrogativa ainda não abarcada pelas convenções e
condicionantes legais presentes no Brasil e no mundo, pois fogem ao cerne da
“perseguição” enquanto mecanismo propulsor do movimento migratório.
Com tal realidade em mãos e com o fluxo de haitianos crescente desde as
primeiras levas que aqui chegaram ainda em 2010 sob grande vulnerabilidade social e
sanitária, o governo federal via Conare e Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
editou a Resolução Normativa 97/12, que versa sobre a concessão de vistos por razões
humanitárias aos imigrantes haitianos pré-existentes no Brasil, e contando com uma
cota de cem vistos mensais a serem concedidos na Embaixada Brasileira no Haiti. Esta
prerrogativa ainda dá direito ao imigrante de trazer seus familiares e beneficiários,7
podendo permanecer em território nacional por até cinco anos e podendo ainda renovar
essa estadia (JUSBRASIL, 2012). De acordo com esta resolução:

6

Pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), considera-se refugiado, de acordo com o
artigo 1º, parágrafo 2º, todo aquele “Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de
janeiro de 1951 e temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou
opiniões politicas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do
país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido
ao referido temor, não quer voltar a ele.
No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão ‘do país de sua nacionalidade’ se
refere a cada um dos países dos quais ela é nacional. Uma pessoa que, sem razão válida fundada sobre um
temor justificado, não se houver valido da proteção de um dos países de que é nacional, não será́
considerada privada da proteção do país de sua nacionalidade” (ACNUR, 1951, p. 2).
Cada visto permite ao cidadão estrangeiro trazer o pai, a mãe, os filhos até 18 anos ou até 24 anos
solteiros, estudantes e que dependem economicamente dos pais, além dos cônjuges e companheiros.
7
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Art 1º. Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto
permanente previsto no art. 16 da Lei 6.815, de 19 de agosto de
1980, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5
(cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma lei, circunstância
que constará da cédula de identidade do estrangeiro.
Parágrafo Único. Consideram-se razões humanitárias, para
efeito desta resolução normativa, aquelas resultantes do
agravamento das condições de vida da população haitiana em
decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de
janeiro de 2010.8

No entanto, a resolução normativa 97/12 não resultou, diretamente, em uma
redução na leva de haitianos que, por não conhecerem os mecanismos jurídicos
brasileiros ou por receio de sofrerem com a demora no atendimento a sua solicitação
junto à embaixada, permaneceram se sujeitando aos grupos de coiotes e pressionando o
governo acreano na recepção dos imigrantes. De acordo com dados da Polícia Federal,
há mais de 45 mil haitianos registrados pelo governo fruto do terremoto de 2010 e que
chegaram ao país via fronteiras do Norte até o final do ano de 2015, com alguns
cálculos levando a crer na existência de mais de 65 mil imigrantes haitianos em
território brasileiro (SENADO, 2015).
Isto fez com que o governo, em abril de 2013, através do CNIg, alterasse partes
da resolução normativa 97/12, que estabelecia o limite de 1.200 vistos por ano, cerca de
cem por mês, por uma nova, a resolução normativa 102/13, retirando o teto e ainda o
local de expedição do visto de modo a propiciar uma ampliação na concessão do
número de vistos humanitários (OLIVEIRA, s/d).

8

Disponível em: <http://pastoraldomigranteregionalsul.blogspot.com.br/p/legislacao.html>. Acesso em:
1º mai. 2016.
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Gráfico 1
Entrada de haitianos no Brasil

Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1768958-para-fugir-da-crisehaitianos-trocam-o-brasil-pelo-chile.shtml>. Acesso em: 6 mai. 2016.

O gráfico 1 mostra o crescimento exponencial do fluxo migratório haitiano para
o Brasil. A retirada das cotas em 2013 fez dobrar o número de haitianos reconhecidos
pelo governo brasileiro no ano posterior. No entanto, cabe salientar que, embora esse
número seja crescente e significativo, ele ainda é ínfimo se comparado ao quantitativo
da população brasileira tanto residente quanto não residente.
Entretanto, mesmo com a regularização e as medidas adotadas pelo governo, um
novo problema surgiu fruto da incerteza e impaciência por parte de muitos quanto à
espera ao atendimento das solicitações de visto. Isso fez com que uma leva significativa
de haitianos não aguardassem a determinação do governo federal dada ao estado do
Acre para que fretassem ônibus e conduzissem aqueles que possuíam vistos
humanitários ou com solicitações de refúgio para outras regiões nacionais, dentre elas o
estado de São Paulo. Tal ato intempestivo se relaciona ao desespero da maioria em
busca de emprego e uma remuneração adequada a manutenção de suas vidas no Brasil,
bem como ao envio de recursos para os parentes que ficaram no país caribenho.
Por outro lado, a medida do governo federal de conduzir imigrantes e refugiados
para outros estados da nação tem criado rusgas entre políticos e governantes que alegam
não estarem devidamente preparados para o acolhimento aos que chegam, conforme
declarou o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em entrevista à Agência Brasil, em
2015.
São Paulo recebe bem seus imigrantes. A única coisa [que
pedimos] é uma pequena antecedência para planejar e para
conforto dos próprios imigrantes, para que eles não fiquem
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desassistidos. Imigrantes fizeram São Paulo. Temos de respeitar
essas pessoas, acolhê-las. Mas para fazer isso bem feito, uma
pequena antecedência nos ajuda a planejar a ação com mais
efetividade (Agência Brasil, 2015, s/p).

O padre Paolo Parise, da Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Glicério, que
acolhe refugiados e imigrantes que chegam à capital paulista, também diretor do Centro
de Estudos Migratórios (CEM) e da Organização Não Governamental (ONG) Missão de
Paz, ainda argumenta na mesma reportagem:
Não é suficiente pensar em bloquear o fluxo do Acre para São
Paulo, porque a imigração continua. Não basta dizer que não se
pode ir, porque o ser humano vai, pois é protagonista de sua
história. É preciso pensar em como oferecer mecanismos de
acolhida melhor (Agência Brasil, 2015, s/p).

Estes problemas se agravam se levarmos em consideração o simbolismo
adquirido pelo Brasil para os haitianos, enquanto esperança de uma vida e futuro
melhores ao obterem uma boa inserção no mercado, superando o desemprego e as
incertezas deixadas na terra natal. O que é corroborado ao se observarem os motivos
alegados pelos imigrantes para se deslocarem rumo ao país, sendo que,
aproximadamente, 65% dos haitianos alegam como razão a busca por trabalho, seguido
por uma esfera de 15% dos quais alegam virem por uma melhor qualidade de vida
(Gazeta do Povo, 2015).

Gráfico 2
Motivos alegados pelos imigrantes haitianos para o deslocamento até 2013

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Fernandes e Castro (2014).

112

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016

O gráfico 2 aponta que a principal motivação para a emigração de haitianos é a
busca por trabalho. Não se pode afirmar, contudo, que o terremoto ocorrido no país
tenha sido o único responsável por tal emigração, uma vez que o país há anos sofre com
a pobreza.
Assim, o governo em sua esfera federal, bem como o Conare e o CNIg, não
puderam se furtar à realidade estabelecida de imigrantes abarrotados em galpões no
estado do Acre, atingindo contingentes de milhares por dia, que alcançavam a fronteira,
e a consequente ação de muitos deles se direcionando por conta própria para estados e
regiões vizinhas, assumindo mais riscos e aceitando contratos de trabalho, em certa
medida, análogos à escravidão, ao serem aliciados por grupos e empresários que se
aproveitam da situação irregular de muitos ou encaram o ato como uma mera caridade,
conforme argumenta o padre Paolo Parise em outra entrevista, agora para a Rede Brasil.
Segundo Parise, em apenas dois meses foram cadastradas quase quinhentas empresas
interessadas na contratação de haitianos, sendo que apenas 78 ofereceram salários e
condições adequadas para empregá-los.
Medidas para contornar a problemática: a ampliação da resolução normativa
97/12 e das Autorizações de Trabalho

A realidade do mercado de trabalho brasileiro à época da chegada das primeiras
levas de imigrantes haitianos em 2010 era promissora, tendo em vista a necessidade de
mão de obra em alguns setores industriais, como o de frigoríficos, e, principalmente,
junto às empresas de construção civil devido as diversas obras em território nacional
frutos de projetos de infraestrutura do governo federal, como as regidas pelo Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC)9 e a Copa do Mundo, que foi realizada no ano de
2014 (Rede Brasil Atual, 2012).

9

O PAC foi criado no ano de 2007, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (20072010), e se direciona a promover a retomada do planejamento e execução de grandes obras de
infraestrutura social, urbana, logística e energética no país, contribuindo para o seu desenvolvimento
acelerado e sustentável.
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Gráfico 3
Distribuição dos haitianos empregados por ocupação até 2013

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Fernandes e Castro (2014).

O gráfico 3 revela que a maior parte dos haitianos que chegavam ao Brasil
conseguiam emprego no setor secundário, o que demonstra, em primeiro lugar, que o
país estava num período de crescimento econômico, pois a sua capacidade industrial
havia se ampliado permitindo o aumento de postos de trabalho.
Com o intuito de regular não somente a entrada de haitianos no país, retirandoos da rota controlada por coiotes, mas também de inseri-los no mercado formal,
assegurando sua cidadania e direitos em território brasileiro, é que o governo federal
optou por, em novembro de 2015, conceder o visto de permanência ao estrangeiro para
todos os haitianos que haviam chegado ao país via fronteiras do norte entre janeiro de
2011 e julho de 2015. Ao todo foram concedidos 43.781 vistos, publicados no dia 11
daquele mês no Diário Oficial da União, sanando uma demanda que já não era abarcada
pelas cotas anteriormente estabelecidas de cem vistos humanitários por mês nas
embaixadas brasileiras em Porto Príncipe, no Haiti, Quito, no Equador, e Lima, no Peru,
ou mesmo pela quebra do teto de vistos com a resolução normativa 102/13.10
Com isto, muitos dos haitianos que se encontravam em situação irregular por
terem aguardado a liberação de sua entrada pós-solicitação de refúgio, ao qual o
governo federal tem um ano para analisar o pedido, e terem suas solicitações
indeferidas,11 se viram condicionados apenas ao cumprimento de algumas medidas
10

Depois de uma série de rodadas de reuniões estabelecidas entre os governos brasileiro, peruano,
boliviano e equatoriano e com a nova resolução normativa 102/13, a concessão de vistos em caráter
humanitário passou a ser feita, além da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, Haiti, também pelas
embaixadas em Quito, no Equador, e Lima, no Peru.
11
Existe uma série de questões referentes ao reconhecimento dos haitianos como refugiados, tendo em
vista que os que aqui chegam migram por razões econômicas ocasionadas pelo terremoto que assolou o
território em 2010, e não por razões de perseguição por motivos étnicos, religiosos, de nacionalidade,
grupo social ou opiniões políticas. Isso faz com que o governo brasileiro possua até um ano para analisar
cada solicitação. Enquanto o governo analisa o pedido, os haitianos podem obter documentos para
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protocolares para efetivarem sua estadia no país, tendo direito a documentos definitivos,
como carteira de trabalho permanente e o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), bem
como a deveres, tendo que pagar impostos, contribuições previdenciárias, entre outros,
mas, acima de tudo, tendo amplo e fácil acesso ao trabalho, à educação e aos demais
serviços públicos, garantindo a segurança e estabilidade que muitos procuravam (Folha
de S. Paulo, 2015).
O mesmo ocorreu referente às solicitações de carteira de trabalho, apesar de
muitos já terem adquirido o documento enquanto aguardavam a resolução do governo
quanto às solicitações de refúgio.
Esta nova realidade, de ampliação na concessão de vistos humanitários e
autorizações de trabalho, criou uma nova dinâmica para alguns estados e regiões
brasileiras, tornando os haitianos um dos maiores, senão o maior grupo de trabalhadores
imigrantes com presença no mercado formal, como foi o caso do estado de Santa
Catarina. Isso ocorre, de acordo com a professora Gláucia Assis, coordenadora do
Observatório das Migrações de Santa Catarina, ligado à Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc), devido às redes sociais12 estabelecidas entre os imigrantes que
chegam a uma região com oferta de trabalho e qualidade de vida, o que faz com que a
informação se espalhe e acabe impulsionando novos fluxos imigratórios (Exame, 2016,
s/p).
Caracterização dos imigrantes haitianos que chegam ao Brasil

Os haitianos que chegaram ao Brasil pós-terremoto apresentam uma série de
características facilmente discerníveis, proporcionando a realização de um levantamento
diagnóstico que possibilita destrincharmos a dinâmica da imigração, que grupos sociais
são os mais vulneráveis e seus maiores responsáveis.
Para tanto, os professores Duval Fernandes e Maria da Consolação G. de Castro
(2014), em projeto realizado por meio de pesquisas e entrevistas entre 2011 e 2013,
chegaram à constatação de que a maioria dos imigrantes haitianos pertence ao sexo
trabalhar no Brasil, sendo que, ao terem seus pedidos indeferidos, muitos ingressam na ilegalidade para se
manter em território nacional, ou se aproveitam da carteira de trabalho assinada ou de contratos préestabelecidos para prorrogarem sua estadia no país.
12
De acordo com Sasaki e Assis (2000), as redes sociais em meio às migrações internacionais
correspondem ao papel que parentes e amigos desempenham no fornecimento de informações e auxílio
no processo migratório. Tais redes compõem um conjunto de laços que ligam comunidades de origem a
específicos pontos de destino nas sociedades receptoras.
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masculino, 87,1%, proporção essa que tende a se manter nos anos subsequentes. Em
relação à idade, mais da metade da população estudada se encontra nas faixas etárias de
25 a 29 anos e de 30 a 34 anos de idade, destacando-se o predomínio no número de
haitianos em idade ativa que ingressam no Brasil.
Quanto ao nível de instrução, apesar de uma parcela significativa não ter
fornecido dados (25%), o destaque fica para os indivíduos com o primeiro e/ou o
segundo graus incompletos, perfazendo uma esfera de 22% e 31%, respectivamente.
Conforme pode ser observado no gráfico 5:

Gráfico 5
Nível de instrução dos haitianos ao ingressarem no Brasil até 2013

Fonte: Elaboração própria a partir de Fernandes e Castro (2014).

Com relação a este panorama, Zeni e Filippim (2014) acrescentam,
No entanto, há registros da vinda de advogados, engenheiros e
enfermeiros, que, apesar de serem profissionais com formação
de nível superior, buscam oportunidades de trabalho mesmo que
em outro setor da economia, tais como a indústria e a
construção civil. Muitos deles falam de 3 a 4 idiomas (francês,
espanhol, inglês e crioulo, língua nativa do Haiti) o que tem
impressionado aos empregadores, além da determinação para o
trabalho (...) (ZENI; FILIPPIM, 2014, p. 18).

Vale destacar ainda a atitude e o comportamento não violento do povo haitiano e
seu foco no desenvolvimento pessoal e profissional vinculado à possibilidade de
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auxiliarem seus parentes que ficaram no Haiti. Isto é corroborado pela fala de Santos
(2014)
Sobre implicações negativas à segurança e à ordem, os haitianos
não podem ser imputados de nada, de acordo com a pesquisa de
Alexandre dos Santos Tamer e Valmir César Pozzeti (2013).
Segundo dados levantados junto à Secretaria de Segurança do
Estado do Amazonas, todas as ocorrências registradas com
haitianos, vítimas ou autores, de janeiro de 2010 a maio de
2013, nenhum haitiano foi autor de crime com maior potencial
ofensivo, pelo contrário, eles somente são vítimas: roubo, 23
vítimas, nenhum autor haitiano; homicídio, 1 vítima haitiana,
nenhum autor haitiano; furto, 24 vítimas, nenhum autor
haitiano; entorpecentes (tráfico ou uso pessoal) nenhum registro
envolvendo haitianos (TAMER; POZZETI, 2013, p. 68). Por
isso, não há relação de taxas de criminalidade aumentando em
decorrência da vinda dos haitianos; num dos estados brasileiros
com maior concentração de haitianos eles não são autores de
crimes mais ofensivos, pelo contrário, são as vítimas
(SANTOS, 2014, p. 54).

Dessa forma, pode-se considerar, mais do que claramente, que os haitianos não
estão colaborando para o incremento nos indicadores de violência e criminalidade,
assim como não estão se inserindo em mercados de trabalho para “roubar” vagas
pertencentes aos brasileiros, tendo em vista que se deslocam para grandes ou pequenas
cidades que apresentam oportunidades de emprego e renda ociosas, não contempladas
por brasileiros, seja pela falta de qualificação, seja pelas baixas remunerações,
caracterizando subempregos aos quais muitos nacionais não desejam se sujeitar.
Em suma, em grande medida, o pré-conceito e xenofobia13 que vem surgindo
nos últimos tempos é mais fruto de uma mitificação e desconhecimento quanto aos
haitianos do que, necessariamente, fruto de adversidades que eles possam trazer e inserir
em território brasileiro.

13

O termo xenofobia vem do grego e significa na sua acepção clássica “medo do estranho”. No entanto,
ao longo do século XX ele passou a ser associado à aversão a grupos étnicos e culturas diferentes, com as
quais o indivíduo habitualmente não entra em contato ou evita estabelecer contato.
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Mudanças panorâmicas e perspectivas para o futuro: os haitianos começam
a desistir do sonho brasileiro

De modo mais recente, em especial ao longo do último ano, 2015, nota-se
claramente uma queda no número de solicitações de entrada no território brasileiro por
parte dos haitianos. Somente pela fronteira com o Acre, em janeiro do ano passado o
número de imigrantes registrados foi de 1.393, sendo que em dezembro deste mesmo
ano o número caiu para 54 imigrantes, representando uma queda de 96% nas
solicitações de refúgio e vistos humanitários na Região Norte. Já no início de 2016, a
Polícia Federal começou a constatar a saída de haitianos aqui estabelecidos e
regularizados para outros países da América do Sul, em especial para o Chile, no qual as
condições socioeconômicas se mostram mais promissoras e resistentes à crise global
que agora se manifesta fortemente no Brasil (Folha de S. Paulo, 2016).

Gráfico 6
Saída de haitianos do território brasileiro de acordo com a Polícia Federal*

Fonte:

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1768958-para-fugir-da-crise-

haitianos-trocam-o-brasil-pelo-chile.shtml>. Acesso em: 6 mai. 2016.
* De janeiro a abril de cada ano não são movimentações definitivas. Uma mesma pessoa pode
ter entrado e saído.

O gráfico 6 revela que os haitianos começam a alterar o seu percurso migratório,
a partir da crise política e econômica no Brasil. Apenas nos primeiros quatro meses de
2016, cerca de 3.300 haitianos deixaram o território nacional.
No entanto, ao contrário do que se pressupõe, o desemprego é somente uma das
dificuldades alegadas pelos haitianos para sua plena inserção no país. Dentre os
problemas encontrados, que servem como dificultadores e motivadores de novos fluxos
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migratórios, ainda se podem registrar o idioma, a habitação, entre outras causas
expostas no gráfico a seguir.

Gráfico 7
Dificuldades alegadas pelos haitianos para sua plena inserção no Brasil

Fonte:
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1768958-para-fugir-da-crisehaitianos-trocam-o-brasil-pelo-chile.shtml>. Acesso em: 6 mai. 2016.

O gráfico 7 revela as dificuldades de integração local. O idioma é a principal
dificuldade da maioria dos migrantes, pois sem o domínio da língua, há uma dificuldade
generalizada de acesso a bens e serviços públicos e inserção no mercado de trabalho.
Para muitos haitianos, o despreparo brasileiro para falar um segundo idioma e
sua própria dificuldade e falta de incentivo dos órgãos de acolhimento e governo federal
em lhes propiciar o ensino do português, criam graves empecilhos à comunicação entre
imigrantes e nativos. A ausência e ineficiência para a inserção dos haitianos na
lusofonia se reflete também nas demais políticas públicas, muitas vezes não
respondendo às demandas de acolhimento aos imigrantes, que poderiam amenizar as
barreiras culturais, garantindo o bem-estar social aos que aqui chegam (ZENI;
FILIPPIM, 2014).
Por outro lado, mesmo os haitianos que falam mais de um idioma, que
apresentam um certo domínio do português e possuem qualificação, em alguns casos
contando com o 3º grau completo, infelizmente acabam se prestando a serviços
incompatíveis, aquém da sua formação acadêmica, ou a subempregos visando a
sobrevivência e auxílio aos parentes que ficaram na terra natal, por não terem seus
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diplomas reconhecidos pelo governo brasileiro, desperdiçando uma mão de obra
necessária e escassa em determinadas regiões nacionais.
Outros problemas se referem à discriminação em relação aos haitianos, sem
contar uma preocupação deste povo sobre o que será esperado deles, tendo em vista que
a chegada de muitos por meio de coiotes e atravessadores dotou seu fluxo migratório de
um caráter negativo, sendo inclusive retratado por alguns meios como clandestino e
ilegal, o que aguçou a desconfiança por parte dos nativos que passaram a julgá-los como
criminosos em potencial. Por outro lado, a própria receptividade brasileira, marcada
inicialmente pela falta de estrutura e coordenação dos governos em suas várias esferas
de poder, gerou situações insalubres nas cidades que os recepcionavam, matéria que
logo se espalhou pelos veículos de comunicação. De acordo com Santos (2014),
tal situação suscitou na imprensa nacional questionamentos
sobre as implicações à saúde da população brasileira e
disseminação de doenças trazidas pelos haitianos. Como
Brezenski (2011) estuda em seu artigo, os haitianos foram
estigmatizados como disseminadores da Aids nos EUA na
década de 1970 e 1980, assim há uma parte da imprensa
nacional que agora está acusando os haitianos de uma nova
doença no Brasil: alega-se que é semelhante à dengue e causada
pelo vírus Chikungunya (AZEVEDO, 2014; SANTOS, 2014, p.
33).

Em suma, a permissividade do governo brasileiro perante estes discursos pode
ter contribuído para o acirramento da xenofobia em território nacional, bem como a
demora e falhas operacionais em se antever um fluxo que se mostrava cada vez mais
denso e caótico colaborou para uma precarização referente à inserção do haitiano na
vida e cotidianos do país. O que está conduzindo este povo, já tão sofrido e calejado por
crises das mais variadas espécies, sejam elas políticas, econômicas, humanitárias e até
mesmo ambientais, a se lançarem em novas rotas migratórias, tendo em vista a
associação de uma má receptividade, já retratada, aos problemas vinculados ao
desaquecimento da economia nacional, onde o desemprego aumenta e o custo de vida se
amplia, dificultando a realização do seu projeto migratório.
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Considerações finais
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A vinda de haitianos para o Brasil foi provocada pela instabilidade política, a
pobreza extrema e a exclusão social que há anos assola o país, para além de um desastre
ambiental − o terremoto ocorrido em janeiro de 2010, que vitimou centenas de milhares
de haitianos e deixou outros tantos desabrigados. Dessa forma, o deslocamento humano
motivado por essa multiplicidade de fatores e intensificado pelo terremoto revelou ao
Brasil um desafio humanitário para o qual o governo não estava preparado.
Sendo assim, a questão dos haitianos no país revela a falta de uma política
migratória consistente, apesar de que, mesmo que ele possuísse um arcabouço jurídicolegal avançado, este não seria suficiente para lidar com a questão do afluxo de haitianos
em seu território, tendo em vista a dinâmica com que este processo ocorreu e por ser
esta uma nação de muitas contradições (políticas, sociais e econômicas), tornando o
caminho para a regularização de um imigrante burocrático e moroso. Soma-se a isso a
falta de medidas de assistência social e integração local e até mesmo de acesso a
políticas públicas. Ou seja, terminado o processo de regularização da migração, o
desafio permanece para integrá-los na sociedade, pois existem poucas e pontuais
políticas públicas de atendimento.
Em suma, o que se observa é que os haitianos continuam a entrar no Brasil, seja
pelas fronteiras do norte, seja de modo legal e com o visto humanitário adquirido, mas
muitos deles já demonstram o desinteresse e sua desistência quanto ao sonho brasileiro,
inclusive se lançando a novas rotas migratórias em busca de oportunidades que já não
encontram em um país mergulhado na crise política e econômica.
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Resumo: Este artigo descreve diversas formas de construir e modos de morar no Rio

de Janeiro recentemente emancipado da escravidão e republicano. Argumenta que as
narrativas sobre o “saneamento” da capital do país foram imaginadas também como
ações combinadas de agentes da polícia e da higiene. Pretende-se demonstrar: i)
algumas tentativas de normatizar uma ambiência constituída pela heterogeneidade,
indefinição e porosidade das relações de trabalho e desocupação; das atividades
econômicas; e dos usos dos terrenos e edificações; ii) que este projeto político e
intelectual, em momentos e localidades diferentes, teve de lidar com múltiplas e densas
dimensões de experiências de liberdade, incluindo aquelas de jovens mulheres negras
numa paisagem colonial suburbana em transformação.
Palavras-chave: Rio de Janeiro republicano; pós-emancipação; habitações populares.

Experience freedom and standardization efforts in the recent Rio de Janeiro
emancipated from slavery and Republican

Abstract: This article describes several ways of building and dwelling in the recently

emancipated from slavery and republican city of Rio de Janeiro. It arguments that
accounts about Rio de Janeiro’s “sanitation” were thought as connected actions from
police and hygiene. It intends to demonstrate: i) some attempts of regulation about a
heterogeneous, undefined and porous ambience in which were relation work and
vagrancy; economic activities; and uses and appropriations of buildings and lands; ii)
that this political and intellectual project did have to deal with multiples and dense
freedom experiences, included those of black young women in colonial and suburban
landscape in change.

Keywords: Republican Rio de Janeiro; post-emancipation; popular housing.
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Alguns modos de “viver sobre si”1

I

nício do século XX. Teriam de decorrer somente alguns anos até que os distritos

das áreas centrais do Rio de Janeiro fossem radicalmente alterados em seu traçado,
dimensões urbanísticas e padrões habitacionais. Faltaria pouco para a reforma de

Pereira Passos (1902-1906).2 Mas, antes disso, nos jornais produzia-se uma espécie de
cartografia cotidiana sobre a desordem social e sanitária do então Distrito Federal. Neste
caso, um mapeamento que resultava mais das observações e reclamações de certos
moradores, incluindo as dos próprios jornalistas, do que dos conhecimentos técnicocientíficos de engenheiros e médicos higienistas. Assim tornavam-se públicas algumas
das situações que causavam (ou deveriam causar) anseios nas autoridades e na
população, bem como as soluções imaginadas para combatê-las.
Voltemos àqueles anos. No final de 1901, o Correio da Manhã noticiava que os
que tinham a “infelicidade” de morar perto do morro do Senado3 (área central da capital
federal) sentiam que suas vidas e propriedades eram frequentemente ameaçadas. O
motivo, afirmava o jornal, era que “(...) gatunos continuam impávidos e
desassombrados a atacar as casas vizinhas, à noite, quando saem de fuvina e se
escondem, nesse morro, (...) do qual a polícia tem medo de acercar-se (Correio da
Manhã, 9 nov. 1901, p. 2)”. Os moradores viviam em sobressaltos. E apesar de
denúncias como esta à polícia, nas quais se chamava a atenção das autoridades da
segurança pública para certos “lugares perigosos”, o Correio da Manhã conjeturava: em
“Serra da Falperra”4 se transformaria aquela colina e o “público” trocaria o nome do
Morro do Senado para Morro dos Ladrões.
Da colina que amedrontava a vizinhança do Morro do Senado o Correio da
Manhã passou, vinte dias depois, à Rua do Riachuelo. Desse modo, estabelecia mais um
percurso da desordem social e sanitária para seus leitores. O jornal localizou naquela
rua, que ficava nos arredores do Morro do Senado, um “prédio” que se tornou um
“monturo” (depósito de lixo). Dele sairiam “muitos vagabundos que lá se acoitam à

1

Sobre este tema, ver Chalhoub (1990).
Sobre a reforma de Pereira Passos, ver Benchimol (1990).
3
De acordo com Kessel (2001, p. 27), o projeto de arrasamento do Morro do Senado data do último
quartel do século XIX. Este projeto inicialmente foi esboçado pelo engenheiro Vieira Souto em 1873, no
interior dos debates sobre os problemas urbanísticos do Rio de Janeiro. Após obter uma concessão em
1879 para realizar o projeto de arrasamento do Morro do Senado, Vieira Souto convidou o engenheiro
Carlos Sampaio para dirigir o empreendimento em 1887.
4
Lugar repleto de salteadores.
2
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noite”. Mas também “uns péssimos odores, oriundos das imundices que se amontoam
no interior daquele prédio” (Correio da Manhã, 28 nov. 1901, p. 3).
Reclamações sobre a ocupação de prédios abandonados, nos quais “indivíduos
suspeitos” começaram a morar e a representar um perigo à vida, à propriedade e à saúde
dos vizinhos eram comuns no Correio da Manhã. Um mês antes o jornal narrou que um
casarão, depois de ser utilizado para a instalação da Companhia Vila Isabel (ferrocarril), no Boulevard 28 de setembro, possuía uma parte vazia. Um grupo de homens se
apropriou desta área da edificação e passou a morar nela (Correio da Manhã, 27 out.
1901, p. 2). Já no Morro da Viúva (atual Flamengo), um barracão foi erguido no que
havia sido um pavilhão da Diretoria de Obras Públicas e onde era depositado material
fazia seis anos. O antigo pavilhão foi transformado em “barracão” depois que um grupo
de homens, chamado pelo jornal de “valhacouto de malandros e ratoneiros”, o ocupou
(Correio da Manhã, 11 jan. 1902).
Outros “focos” de problemas eram mapeados pelo Correio da Manhã,
especialmente nas áreas centrais do Distrito Federal. Agora, tratava-se do Morro de
Santo Antônio, não muito distante do Morro do Senado. Aproveitando a visita de um
agente da prefeitura que fazia recenseamento na localidade, o Correio da Manhã tomou
a presença do agente público no morro para denunciar a irregularidade das construções.
Segundo o jornal, as habitações foram feitas por soldados da polícia, que eram a maioria
dos moradores, e militares de baixa patente do Exército.5 No entanto, as “casinhas” do
Morro de Santo Antônio estariam com seus dias contados. Uma “obra de saneamento”
seria feita. Cerca de uma semana depois, o jornal noticiava: os “barracões” do Morro de
Santo Antônio foram demolidos por ordem do prefeito. Mas advertiu: a intervenção
pública não atingiu todos os moradores. “Protegidos” teriam conseguido manter suas
casas. Ao que o jornal reivindicou: era preciso garantir a “equidade”; as casinhas
restantes deveriam ter a mesma sorte das que foram abaixo.
Durante mais ou menos um mês o Morro de Santo Antônio foi chamado pelo
Correio da Manhã a exemplificar a desordem social e sanitária da capital do Brasil,
transformado recentemente em um país emancipado da escravidão (1888) e em uma
república (1889). Para além das “casinhas” irregulares, uma “estalagem”, na subida do
morro, dividida em “cubículos”, era moradia para pessoas que ocupavam tais espaços
desprovidos de “ar, água nas latrinas e luz”. No “ponto mais alto”, outro “cubículo”,
5

Sobre a condição social e divergências entre soldados da polícia e militares de baixa patente no Rio de
Janeiro Republicano ver Bretas (1985).
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agora construído com “tábuas de caixões e cobertos de latas velhas”, livrou-se das
vistorias públicas. O terreno onde ambos, a estalagem e a precária casa foram erguidos –
insinuava o jornal –, era de um mesmo proprietário.6
Dimensões da liberdade e apelos a ordens

Pessoas perambulando pelas ruas ao mesmo tempo em que ocupavam prédios
abandonados ou construíam moradias irregulares em morros do Rio de Janeiro do início
do século XX eram algumas das cenas que reforçavam o que, desde fins do século XIX,
vinha sendo definido como questões de “higiene” e de “segurança pública”.7 Como o
Correio da Manhã se preocupou em destacar, o que estava em jogo nas situações acima
eram diversas modalidades de agenciamento entre classes sociais – populares e/ou
proprietários de imóveis – sobre os modos possíveis de morar. Para o jornal, por meio
de certas ações, agrupamentos e negociações diferenciadas sobre as formas de construir
e os modos de morar se criavam situações indesejadas: o medo na vizinhança, a ameaça
aos bens privados, o acúmulo de lixo, a liberação de odores repugnantes, a falta de
circulação do ar e a exposição aos dejetos.
Com base nas notas do Correio da Manhã (e na intensidade da reforma
urbanística que estaria porvir), é possível dizer que o incômodo era grande (e foi
veiculado para sê-lo). A circulação de homens pobres aparentemente sem trabalho pelas
ruas, acusados de retirar a propriedade de outros, e morando em locais considerados
alheios à ordem social (como foi descrito para o Morro do Senado), era uma das
principais imagens veiculadas sobre a vida livre no Rio de Janeiro. Mas, nas descrições
do periódico, os problemas da capital federal não seriam resolvidos apenas com a
intervenção policial.
Olhemos, então, para o caso do Morro de Santo Antônio tal como foi narrado
pelo Correio da Manhã. Na narrativa, o problema não eram os que viviam
aparentemente sem trabalho e em um local sem lei, como foi dito sobre o Morro do
Senado. Mas sim aqueles que estavam inseridos de modo subordinado na vida social e
econômica do Rio de Janeiro: militares de baixa patente do Exército e soldados da
polícia moravam em casas simples e precárias, construídas por eles mesmos, devido ao
6

Sobre a relação entre proprietários das habitações coletivas – estalagens e cortiços – e autoridades
imperiais na segunda metade do século XIX, ver Aquino e Rocha (1995).
7
Sobre este tema no Império, ver Chalhoub (1996), Bretas (1998), Gomes (2003), Araújo et. al (2006).
No período pós-emancipação, Chalhoub (1986), Gomes e Cunha (2007).
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seu trabalho subalterno, e não por causa de uma notória ausência (ou do rechaço) a isso.
Além disso, no caso do morro de Santo Antônio, os agenciamentos das classes
populares em torno das moradias seriam resultantes do interesse econômico de, pelo
menos, um proprietário do terreno.
A ligação entre trabalhos subordinados e moradias precárias também foi
enfatizada na Vila Savana, localizada no alto da estação ferroviária da Mangueira. O
lugar que antigamente, segundo o Correio da Manhã, era procurado pela “salubridade e
sossego”, sendo o “sítio mais pitoresco de todos os subúrbios”, rapidamente poderia ser
invadido por “epidemias da época”, pois lá havia um “perigo”, logo revelado na
narrativa: nos fundos de duas casas da Vila Savana – e o jornal dá a conhecer o número
de ambas – existia um “barracão de madeira onde moram, numa promiscuidade
repelente, diversos trabalhadores da Companhia de Melhoramentos (Correio da Manhã,
3 nov. 1901 e 25 jan. 1902, p. 3)”. Os trabalhadores faziam a escavação de um terreno
para a empresa, e num pequeno espaço da área que desterravam, próximo ao barracão
onde moravam, dormiam as mulas utilizadas na empreitada. O jornal então sentenciou:
“Trata-se, portanto, de um nauseabundo foco de todos os miasmas e podridões. O mau
cheiro que daí se evoca e alastra pelas redondezas, é, por si só, uma coisa insuportável
(Correio da Manhã, op. cit.)”.
Considerando essas narrativas, percebe-se que o Rio de Janeiro dos primeiros
anos do século XX vivenciou uma multiplicidade de experiências quanto às formas de
construir e aos modos de ocupar edificações já existentes ou locais inóspitos. Mas quero
salientar que estas experiências com relação à moradia diziam respeito ao dia a dia tanto
daqueles que eram inscritos, pela polícia ou pelos jornais, na categoria da “vadiagem”,
quanto dos que foram vistos como trabalhadores livres e pobres que tinham de se
responsabilizar por suas próprias moradias. Como indicou o jornal ao pedir a proteção
da vizinhança do Morro do Senado, a polícia era a instituição que deveria controlar a
desordem nas ruas. Mas problemas de outras magnitudes eram localizados pelo
periódico em morros da capital onde a “vadiagem” (ou a “promiscuidade”) e o
“trabalho” se confundiam (como ocorreu na descrição sobre a Vila Savana); e nos quais
a própria condição de trabalhador pobre era vista como a causa das precárias condições
habitacionais (como aconteceu no relato sobre o Morro de Santo Antônio e sobre os
empregados da Companhia de Melhoramentos no alto da estação da Mangueira).
Vejamos, então, este segundo caso. Em princípios de 1902, uma nota do Correio
da Manhã destacava a “impunidade’ na Escadinha do Livramento. Conforme o jornal,
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isso seria uma “vergonha para uma capital civilizada”, assim como um “perigo para os
que, privados de recursos, se veem obrigados a residir em tal lugar ou por ali passar
(Correio da Manhã, 4 e 9 jan. 1902, p. 2-3)”. Na subida da Escadinha do Livramento,
um “quartel general” teria sido formado por “jogadores de vermelhinha, desertores do
Exército e da Armada, malandrins de toda a casta”. A ausência da polícia –
argumentava o jornal – fez com que “malfeitores”, rechaçados de outras áreas, lá se
abrigassem. Para o Correio da Manhã, com isso as ameaças à ordem social ganhavam
terreno, uma vez que “jogadores e capoeiras”, andando livremente e com ostentação,
afrontavam “pacatos burgueses (...) apanhando nas suas malhas os incautos (Correio da
Manhã, op. cit.)”. Nesta narrativa, o trânsito das classes populares entre o trabalho e a
desocupação (e diversão), novamente demonstra a porosidade e densidade das relações
sociais e econômicas na capital do país. Também se repete, como nas notas anteriores, a
percepção de que em locais como a Escadinha do Livramento, formado por uma rede de
relações entre homens que abandonaram o trabalho militar, capoeiras e jogadores, o
medo era produzido constantemente; e isso atingiria tanto os populares que não tinham
condição econômica de morar em outro local quanto os “pacatos burgueses” que por ali
caminhavam.
Contudo, ao dar continuidade ao relato sobre os problemas da localidade entre o
Morro do Livramento e o da Saúde, o jornal localizou a utilização inapropriada –
“livremente” – de uma das ruas sem que o problema, agora, fossem os afrontamentos
criados pelos grupos populares. Como foi enfatizado na descrição sobre o convívio de
trabalhadores da Companhia de Melhoramentos com mulas utilizadas nas escavações na
Vila Savana, onde uma mistura e uma indefinição entre locais de trabalho e moradia,
mas também entre espaços próprios a pessoas e a animais criariam um “foco de
miasmas e podridões”, na narrativa sobre o Morro da Saúde a mesma questão se
apresentou. Os problemas da liberdade eram encontrados também em locais e práticas
classificadas como perigosas à saúde: a manutenção de animais como mulas e burros
nas ruas e a existência de cocheiras e de campo para a sua pastagem. Não eram somente
“malandrins de toda a casta” que “campeavam” sem limitações. Agora, se tratava de
“(...) cerca de 100 burros pertencentes a uma cocheira localizada na rua da Harmonia
[que] pastariam livremente com a condescendência do agente da prefeitura, levando
risco à saúde (Correio da Manhã, 4 e 9 jan. 1902, p. 2-3)”.
A imagem de uma capital cujas áreas centrais assumiam usos e práticas
notadamente rurais e agrícolas que poderiam colocar em risco a saúde era uma questão
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de magnitude diferente da “vadiagem” que deveria ser reprimida pela polícia; mas,
assim como essa, também fez parte do projeto de “civilizar” o Rio de Janeiro
recentemente livre da escravidão e republicano. Neste sentido, se “civilizar” a capital da
República foi um projeto político e intelectual que vinha sendo pensado desde o final do
século XIX, tal projeto teve de lidar, em momentos e localidades específicas do então
Distrito Federal, com variadas e densas redes de relações, formas de construir, modos de
morar e maneiras de se apropriar das ruas, edificações e terrenos.
Considerando que a intervenção da polícia foi veiculada publicamente como
uma das formas de regulação do cotidiano no interior de uma multiplicidade de
experiências que configuravam a vida livre no Rio republicano, gostaria de fazer, então,
duas considerações. Destacar, primeiro, que essa intervenção não foi imaginada como
ações isoladas. Apelava-se à intervenção da polícia como uma forma de chamar a
atenção também para a interferência dos órgãos de higiene, uma vez que no interior de
prédios abandonados que se tornaram moradia de pessoas vistas como “desocupadas”, o
lixo era acumulado e odores desagradáveis liberavam-se na vizinhança. Sobre isso
escreveu o Correio da Manhã no caso da edificação da rua do Riachuelo, área central da
capital, e do casarão no Boulervad 28 de Setembro, em Vila Isabel. A intervenção da
polícia foi veiculada publicamente nos jornais como uma das maneiras de “sanear”
moradias e localidades que, depois disso, poderiam adotar formas de construir e modos
de morar relativamente aceitos pelos padrões higienistas e urbanísticos da época
(assunto que discutirei na última seção com base em outro caso). Logo, não se
imaginava apenas que a ação policial pudesse controlar grupos populares classificados
como “vadios”; ela deveria possibilitar também futuras ações sanitárias para uma
normatização de variados usos e apropriações das edificações (assim evitando o
acúmulo de lixo, a emanação de odores na vizinhança, as subdivisões arbitrárias dentro
dos prédios já existentes e ocupados).
A segunda consideração é a seguinte: em uma sociedade na qual o trabalho livre
foi ampliado sem praticamente qualquer arranjo político que garantisse onde e como as
pessoas emancipadas da escravidão (e as já libertas ou livres) viveriam, os modos de
ocupar e as formas de construir foram vistos também como situações que produziam
uma ambiência (e não apenas uma conduta) inadequada. Essa ambiência a ser
normatizada e transformada não se reduzia a grupos de indivíduos “campeando
livremente”, pois esta era uma situação dentre tantas outras que caracterizavam a vida
emancipada do Rio de Janeiro do início do século.
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No Morro do Senado, na localidade entre o Morro do Livramento e o da Saúde,
e no Morro da Viúva, as cenas de homens aparentemente desocupados reunidos aqui e
acolá poderiam ser vistas como mais ou menos semelhantes do ponto de vista da
repressão à “vadiagem”. Contudo, os jornais descreviam igualmente péssimos odores
propagando-se ao redor de vizinhanças nas quais se acumulavam lixo e excrementos,
miasmas emanando de terrenos e prédios e ruas sendo utilizados arbitrariamente pelas
classes populares e proprietários, que criavam animais e cultivavam pastos. Estas
múltiplas dimensões do cotidiano livre da capital diziam respeito a redes de relações,
agenciamentos e negociações que, em níveis e momentos diferenciados, resistiam às
normas das delegacias da polícia ou da higiene, que buscavam delimitar certas pessoas e
grupos populares, usos, práticas e apropriações coletivas.8
Deslocar para regular

Reclamações sobre ruas que se assemelhavam a capinzais, valas que eram
“focos de infecção” e de “moléstias epidêmicas” não chegavam apenas das áreas que
constituíam o centro político e econômico do Rio de Janeiro. Sobre as últimas o Correio
da Manhã tornava pública a reclamação de que um estábulo de vacas seria reconstruído
com a licença da Prefeitura na Ladeira do Monte Alegre e muito próximo a casas da
Rua do Riachuelo (aquela onde um prédio abandonado teria sido ocupado por
“indivíduos suspeitos” e do qual emanavam terríveis odores). O jornal descrevia que o
estábulo possuía uma área de capinzal de cerca de dez metros quadrados, adubado com
estrume verde que era conservado em um amplo depósito. Mais um “foco” de
problemas sanitários localizado pelo jornal, pois “os mosquitos, esses terríveis
portadores de micróbios, vivem ali, em nuvens densas, que fazem o desespero da
vizinhança”. Chamava a atenção também que a localização do estábulo, em um terreno
que estava muito acima da Rua do Riachuelo, fazia com que o estrume descesse e
enchesse uma vala localizada no interior de uma chácara da vizinhança (Correio da
Manhã, 3 nov. 1901, p. 3). Já na Praia da Formosa, existiria uma grande horta dentro de
dois prédios da Rua João Cardoso que servia de pasto para porcos e outros animais dos

8

Sobre as críticas da imprensa a apropriações feitas por pessoas negras dos espaços e prédios no Rio de
Janeiro republicano e o branqueamento de seus distritos urbanos na primeira metade do século XX, ver
Cruz (2007b).
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proprietários. Salientava o jornal: no lugar ocorreram “casos de moléstias” atribuídos a
este “foco” de infecção (Correio da Manhã, 22 nov. 1901, p. 3).
Contudo, essa ambiência sobre a qual os agentes da higiene eram chamados a
intervir era criticada também pelos moradores dos subúrbios. No Riachuelo pedia-se a
capinação das ruas Clara de Barros e Vitor Meireles, que se assemelhariam mais a
capinzais. Em Todos os Santos, moradores da Rua Getúlio reclamavam também da falta
de capinação, pois o capim alcançava mais de um metro de altura e os empregados da
Limpeza Pública não passavam por lá fazia muito tempo. Em Madureira, reclamava-se
ao delegado de higiene a melhoria das condições de uma imunda vala na Rua Domingos
Lopes, “um foco de infecção” que gerou vítimas. Por sua vez, moradores de Cascadura,
Campinho e Jacarepaguá queixavam-se do estado sanitário dessas localidades, onde a
febre amarela fazia vítimas devido à “absoluta falta de higiene naquelas paragens, onde
lavram moléstias epidêmicas, sem que para isso tenha olhos o delegado de higiene das
referidas zonas (CRUZ, 2007b, p. 81)”.
Como argumentei em outro artigo (CRUZ, 2007b), desde o final dos oitocentos,
decretos municipais tentavam coibir atividades rurais e agrícolas dentro da “Cidade”.
Além do cultivo de hortas e capinzais para o comércio, da criação de suínos, da
edificação de albergarias de vacas e currais para o gado de corte, tentava-se controlar,
com o cadastramento e a aplicação de multas, a circulação de carroças e cocheiras para
carregar água, café e produtos agrícolas. Atividades econômicas associadas às fábricas,
oficinas, manufaturas e a outros estabelecimentos industriais classificados como
“incômodos, insalubres ou perigosos” foram proibidas no interior da “Cidade” pelo
Código de Posturas de 1889. Nele, reeditou-se uma norma que existia desde 1838, na
qual se proibiu os curtumes (preparação de pele e o couro de animais) na “Cidade e seus
arrabaldes” e definiu sua localização em “lugares distantes do centro da população
mediante licença municipal”.
Além disso, esta legislação de fins do século XIX impedia que as fábricas de
vela de sebo, de destilar água ardente, de torra de tabaco em forno, de sabão, azeite,
óleos ou outras em que se “empregam ingredientes que viciam a atmosfera”
funcionassem dentro da “Cidade”. No entanto, era autorizado o estabelecimento “nos
subúrbios e arrabaldes que a Câmara permitir” (CRUZ, 2007b, p. 79). No Código de
Posturas Municipais de 1889 foi definido ainda que atividades como as de ferreiro,
serralheiro, caldereiro e tanoeiro seriam permitidas somente em alguns pontos da área
“urbana”: na Rua Teófilo Otoni, desde a Rua da Quitanda à da Conceição, Rua
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Conselheiro Saraiva, Beco de Bragança, Rua Primeiro de Março, entre a Visconde de
Inhaúma e a Ladeira de São Bento, Rua da Saúde, e também todas as travessas e becos
que conduzissem ao mar, com a exclusão das praças da Harmonia, da Imperatriz e da
Rua Uruguaiana.
Desde o final do século XIX, os Códigos de Posturas Municipais buscavam
normatizar nas áreas centrais do Rio de Janeiro, provavelmente não sem a resistência
dos próprios legisladores, dos proprietários dos diferentes estabelecimentos e das
classes populares envolvidas nestas práticas, os usos dos terrenos e as atividades
econômicas “incômodas, insalubres e perigosas”, num espectro que ia de práticas rurais
e agrícolas às manufatureiras. Ao definirem quais práticas e estabelecimentos
econômicos eram permitidos no interior da “Cidade” e quais poderiam ser realizados
longe dela, as posturas municipais produziam (ou estimulavam) um deslocamento de
uma rede de negócios, comportamentos e apropriações coletivas para áreas que
poderiam se manter fora dos padrões da urbanidade que se pretendia materializar. Como
venho argumentado, este também foi um dos processos de regulação do Rio de Janeiro
que não se separou de outras tentativas de normatizar o cotidiano da capital livre e
republicana. Se em 1893 as antigas freguesias “urbanas” e “suburbanas” passaram a ser
categorizadas como distritos, e, em 1894, as normas municipais procuraram (mais uma
vez) delimitar as funções e os usos adequados no interior deles, poucos anos antes, em
1890, o controle e delimitação da “vadiagem” são definidas no Código Penal.
Procurar normatizar as áreas centrais da capital da nova República foi imaginar
politicamente a ruptura ou o afastamento de práticas econômicas, paisagens e usos dos
terrenos e das edificações que impediam a civilidade e urbanidade desejadas pelas elites
político-econômicas e intelectuais da época. Com isso, reforçava-se um processo de
suburbanização na medida em que o deslocamento e a concentração dos “focos
insalubres” (rurais e manufatureiros) que existiam na “Cidade” foram concebidos como
legítimos nos distritos suburbanos.
No entanto, ironicamente, os subúrbios do início do século XX, para onde
deveriam ser deslocadas e concentradas (se não na prática ao menos na legislação) as
atividades rurais e manufatureiras “perigosas”, vivenciavam situações da mesma
magnitude (embora provavelmente em escala distinta) das descritas nas áreas centrais
do Rio de Janeiro. Uma delas, como vimos, aparece nas queixas sobre as péssimas
condições de higiene de algumas ruas e a falta de serviços sanitários; o que demonstra
que os apelos à criação de uma urbanidade eram compartilhados em quase toda a
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cidade. Logo, não faziam parte dos problemas e anseios somente dos que moravam na
“Cidade”, ou seja, nos distritos urbanos tal como delimitados pelos Códigos de Posturas
Municipais após o fim do Império. A outra questão aparece nos jornais suburbanos nos
quais as imagens da “vadiagem” eram frequentemente veiculadas. Homens usando
“largas bombachas”, cujos movimentos corporais marcariam um comportamento
despreocupado e desocupado, eram descritos com indignação também pelas camadas
médias e liberais que viviam nos subúrbios do Rio de Janeiro.
Como dever que tenho, não devo deixar escapar da crítica que
merece, estes que envoltos em largas bombachas vagueiam
molemente pelo bairro de Madureira, ora sentados nas redondas
mesas do botequim do Viratripa, sócio do Zé-Lambão,
esperando que eles deixem alguma esmola de Paraty ou alguma
ponta de cigarro para saciar o vicio que lhes devora (O Condor,
Madureira, 1908, p. 2).

Gênero, cor e moradia numa paisagem colonial suburbana em transformação

Em Madureira e Dona Clara, dois subúrbios ferroviários da capital da República,
não apenas eles, mas também elas – as mulheres populares – eram repreendidas por
outros moradores, inspetores ou guardas da polícia. No 23º Distrito Policial, localizado
em Madureira, registraram-se, particularmente em 1914, duas situações nas quais jovens
mulheres, identificadas nos processos criminais como “crioula” e “preta”, agrediram
com navalha ou outros objetos dois homens que as teriam batido. Conhecidas como
“Flor da Gente” e “Maria Bexiguinha”, ambas moraram, naquele ano, na Rua Carlos
Xavier 82, ou seja, provavelmente numa mesma habitação ou terreno. Ao ser levada
para a delegacia de Madureira, Flor da Gente contou que estava de “palestra” com outra
“rapariga”, chamada Maria Cristina, num fim de tarde na esquina da rua da estação
ferroviária de Dona Clara, quando um “indivíduo desconhecido” se aproximou delas.
Flor da Gente argumentou que o homem “meteu-se” na conversa das duas e deu-lhe
uma bofetada. Vendo-se agredida, ela “sacou de uma navalha e investindo” para o
homem, “vibrou-lhe diversas navalhadas” (CRUZ, 2007a, p. 122). Na delegacia, Flor da
Gente disse que se chamava Maria Antonia de Oliveira, ter 19 anos, desconhecer quem

135

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016

eram seus pais, ser natural do Rio de Janeiro e não possuir nenhuma “instrução”,
“profissão” ou “ocupação”.
Alguns meses depois, Maria Bexiguinha, que se chamava Maria Madalena da
Silva, agrediu um operário da companhia de navegação Lloyd Brasileiro. Ela e ele
dividiam um “prédio” na mesma rua e número onde Flor da Gente disse morar. Maria
Bexiguinha narrou que, à tarde, estava na “parte de sua casa” quando o operário naval,
“também morador do mesmo prédio”, chegou. Algum tempo depois, ele saiu do interior
de “seu quarto”, dizendo-lhe que ela retirou um lenço de seu bolso. Maria Bexiguinha
contou aos agentes da polícia que “protestou”, retrucando ao operário que “não se
sujava com um lenço”. O operário revidou, chamando-a de “preta relaxada e ordinária”,
e deu-lhe “uma porção de sopapos na cara”. Maria Bexiguinha então passou a mão em
um cabo de enxada e tentou “agredir-se ou defender-se” do operário. Ele lhe tomou o
pau e a bateu com o objeto. Neste momento, chegou outro morador do “prédio”, que
retirou o cabo de madeira do operário. Correndo novamente para dentro de seu
“quarto”, o operário pegou uma tranca de madeira e deu três pancadas em Maria
Bexiguinha. Ela correu para o interior da casa. O operário foi atrás. Na delegacia, Maria
Bexiguinha relatou que ele a “espancava muito, pisando-a a pés”. “Desesperada”, neste
momento ela “lançou mão de uma barra curta de ferro, que servia de tampa de fogão”, e
deu uma pancada na cabeça do operário em “legítima defesa” (CRUZ, 2007a, p. 126).
Maria Bexiguinha declarou que era natural do Maranhão, desconhecer quem eram seus
pais, ser analfabeta e ter 26 anos.
Flor da Gente e Maria Bexiguinha foram duas entre algumas jovens mulheres
negras que moravam no subúrbio de Dona Clara nos anos de 1910. O que podemos
saber sobre elas, atualmente, aparece como fragmentos de falas em processos criminais
produzidos com e por interlocutores masculinos que trabalhavam como agentes do
domínio jurídico-policial – o que faz que tais fragmentos estejam carregados, também,
de expressões e reflexões muito próprias do contexto legal e dos homens que o (e as)
inscreveram naqueles documentos.9 No entanto, ainda assim, as irrupções verbais e
corporais destas “raparigas” – como a própria Flor da Gente se definiu – nos levam a
pensar sobre experiências de liberdade (GOMES, 2002; CUNHA; GOMES, 2007) um
pouco mais perenes envolvendo pessoas negras emancipadas nas primeiras décadas do

9

Sobre as práticas de identificação criminal na primeira metade do século XX, ver Cunha (2002).
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século XX. Gênero e cor, além de condição socioeconômica e familiar, eram elementos
centrais de tais experiências.
O subúrbio de Dona Clara foi criado em uma antiga fazenda colonial.10 Esta e
outras propriedades fundiárias se localizariam em uma área pantanosa da freguesia
(depois distrito) suburbana de Irajá. Por este motivo, as terras das fazendas teriam
começado a ser “vendidas a retalhos” e por “preços insignificantes” no final do século
XIX. Neste período (1897), a Empresa Central do Brasil construiu uma linha circular
que se tornou uma estação terminal dos subúrbios. E os terrenos parcelados, apesar das
condições do solo, teriam começado a se valorizar. O argentino Manoel Tejo,
proprietário de uma parcela do terreno próximo à Rua da Estação, construiu pequenos
“barracões” que foram “alugados” a “preços inferiores”.11 Carlos Xavier do Amaral –
cujo nome foi dado à rua onde Flor da Gente e Maria Bexiguinha, em 1914, moravam –
era o marido da herdeira da fazenda Dona Clara entre fins do século XIX e início do
XX. Assim como o imigrante argentino, Carlos Xavier do Amaral começou a “alugar os
terrenos” onde, segundo a narrativa de Manoel Tejo, “a pobreza construiu casebres, do
estilo dos que se improvisaram na Favela [morro da Favela, centro do Rio de Janeiro]”.
É neste cenário colonial suburbano em transformação que, na década de 1910,
Maria Bexiguinha e Flor da Gente viviam. Considerando a narrativa de Manoel Tejo
nota-se que, no interior de um processo de parcelamento das antigas fazendas, teve
início um movimento de modificação dos usos das terras agrícolas com a construção de
uma linha ferroviária. No entanto, este foi um cenário no qual o que se alterou não foi
apenas a paisagem rural suburbana. Paralela a esta transformação ocorria aquela que
modificou juridicamente as relações de trabalho escravo e no interior da qual outros
agenciamentos, agrupamentos e redes de relações se constituíram, inclusive em torno
das habitações. Em Dona Clara, a construção de “barracões” e “casebres” para
moradores pobres e dos quais antigos (ou novos) proprietários fundiários cobravam
alugueis são fenômenos habitacionais que, como descrevi anteriormente para as áreas
centrais do Rio de Janeiro, demonstram os agenciamentos sobre as formas de construir e
os modos de morar daqueles que “viviam sobre si” (ou passaram a fazê-lo). No entanto,
estes agenciamentos em torno das moradias foi uma dimensão de experiências densas e
difíceis se consideramos os casos de Flor da Gente e Maria Bexiguinha, ou seja,
10

Entrevista de Manoel Tejo ao jornal A Noite (6 fev. 1929, p. 1), em reportagem intitulada “Como se
focalizam as necessidades dos subúrbios”.
11
Manoel Tejo pagou um conto e duzentos mil réis pelo terreno próximo à estação de Dona Clara (A
Noite, op. cit.).
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daquelas e daqueles que, no decorrer do processo de emancipação “lenta e gradual” que
culminou em 1888, passaram a ser reconhecidos legalmente como tendo o direito de
estabelecer relações livres, por meio de si mesmos, mas sem o direito correspondente à
moradia e à “instrução”.
Provavelmente num dos “casebres” ou “barracões” do subúrbio de Dona Clara,
construídos depois do parcelamento das fazendas coloniais, moravam jovens mulheres
negras que se sustentavam do meretrício. Isso é o que se pode vislumbrar do comentário
de Flor da Gente, quando narrou que conversava com “outra rapariga”. Apesar de não
ser

possível

afirmar

que

Flor

da

Gente

e

Maria

Bexiguinha

moraram

concomitantemente no mesmo “prédio”, esta moradia era subdivida em “quartos”
ocupados também por homens e trabalhadores, conforme o relato da segunda sobre as
agressões que sofreu do operário naval. O convívio na mesma moradia entre jovens
mulheres negras e trabalhadores ligados às atividades portuárias no subúrbio de Dona
Clara parece ter sido uma rede de relações e um modo de produção de agrupamentos e
afinidades que, nas primeiras décadas do século XX, causavam indignação e repúdio
nas classes médias liberais do Rio de Janeiro, como se pode perceber nesta nota de um
jornal editado em Madureira:
Parecerá à primeira vista que o título deste artigo seja
subversivo. Não o é: É antes a expressão perfeita, cabal,
completa do estado anômalo a que chegamos na zona
suburbana. Na zona de Irajá especialmente, o policiamento é
imperfeito, falho, nulo, perambulando livremente a cafagestada
réles que por cá dá aquela palha, agridem à faca, à navalha e a
tiro, o pacato transeunte que tem a infelicidade de passar por
estes lados. O jogo campeia, o meretrício infame existe a todos
os cantos, a moralidade de localidades como D. Clara e
Anchieta, parece ter sido banida, para deixar somente avolumarse o que é mau, o que ajuda a perder a humanidade, o que
representa o atraso da nossa civilização.
(Echo Suburbano, Madureira, 1911, p. 1)

E numa crônica do jornalista Orestes Barbosa, em seu livro Bam-Bam-Bam
(1923), uma década depois:
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Como Madureira e D. Clara, a Favela reúne o que há de
eminente no nosso mundo criminal. Mas, também em
Madureira e D. Clara, se o leitor saltar alta noite, há de dizer
comigo que tudo isso é mentira de cronistas dos jornais. O leitor
principiará vendo tudo direito e em silêncio. Mas se o leitor sair
da estação, talvez não volte mais para desmentir o escritor. Se
entrar pela travessa Carlos Xavier ou pelas bananeiras verá o
monte fervendo. Em mesas toscas com os punhais cruzados
num sinal apavorante de união e morte. Marinheiros, soldados,
fuzileiros navais, ladrões do mar e rebombeiros das docas
Floriano arriscam, sofregamente, as moedas escassas, num jogo
que é comumente o prólogo do último dia, como foi para o
Vicente Vigorito, negociante de bois, apunhalado e saqueado
por João Agé que era o seu amigo do coração (BARBOSA,
1923, p. 114).

Nesta rede de relações e produção de afinidades que envolvia jovens mulheres
negras e outros homens (trabalhadores pobres negros, mas não apenas estes), havia a
possibilidade constante de agressão física e verbal em meio a relações de meretrício ou
de amasiado. Entretanto, através das narrativas de ambas, percebem-se agenciamentos e
compreensões sobre os limites que elas colocavam a si mesmas e às ações de outros. O
porte e o uso da navalha por Flor da Gente surgem como uma faceta de uma experiência
singular: ter de responsabilizar sobre si e proteger-se em situações em que a exposição
pública – estar de “palestra” com outra “rapariga” numa estação ferroviária ao cair da
tarde – era possivelmente uma condição importante para a sua ocupação, eventual ou
rotineira, como meretriz. Aqui, revelam-se experiências de liberdade cuja conciliação
não era simples. A maneira como ela descreveu seu comportamento durante a conversa
com a outra “rapariga” em que um homem as interpelou desloca o que, aos olhos dos
agentes da polícia, de jornalistas ou de outros moradores, seria apenas um cotidiano
marcado pela ausência de “moralidade” e “civilização”. Flor da Gente destacou as
regras de aproximação de possíveis amásios ou parceiros, quando argumentou que o
homem que ela agrediu “se meteu” na conversa; mas também o que era aceitável
quando se tratava de seu próprio corpo, mesmo sabendo que outros homens a percebiam
por meio dele: “vendo-se agredida” pegou uma navalha e investiu para Francisco
Cândido, vibrando-lhe diversas navalhadas.
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Maria Bexiguinha também falou sobre alguns de seus próprios limites ao ter sido
acusada de furto pelo operário com quem dividia uma casa: disse-lhe que “não se sujava
com um lenço”. Assim, ao mesmo tempo em que seu comentário funcionou como
confissão acerca de si mesma, esta percepção pessoal sobre o que ela via como máculas
em sua vida indicava também o que ela não se sujeitava a fazer. Isso lhe serviu para
desvalorizar a interpelação de seu coabitante, que decidiu, então, agredi-la de outra
forma. Agora, substituindo a acusação de furto por um insulto no qual a cor “preta” dela
foi associada a um comportamento desprezível (“relaxada e ordinária”). Ela revidou,
enfatizando ao mesmo tempo a cor “preta” dele (neste sentido, corroborando uma
compreensão de que ser “preto” era um atributo passível à ofensa) e contestando a sua
masculinidade. Neste embate no qual se mobilizou a cor, a moralidade e a sexualidade
da jovem Maria Bexiguinha e do operário naval, suas vozes revelaram como jovens
negras e negros pobres poderiam perceber suas relações, quais ameaças estas continham
e que estratégias verbais e físicas poderiam ser mobilizadas para detê-las. O fim de tal
embate parece ter chegado quando, diante de tantas e mais fortes agressões, Maria
Bexiguinha percebeu que sendo “pisoteada” sua capacidade de defender-se era cada vez
mais tênue.
Para Manoel Tejo, o imigrante e proprietário de algumas moradias populares em
Dona Clara, tais cenas levaram Corrêa Dutra, delegado de polícia, a fazer “incursões” a
este subúrbio. À época, Tejo não reconhecia a importância de tais medidas, a ponto de
ter agredido o delegado, que foi à sua casa para prender “Maria Sapeca”, uma “mulher
valente, que tanto manejava a navalha como aplicava golpes de rasteira” (A Noite, op.
cit.). No final dos anos 1920, contudo, o imigrante argentino argumentava para os
efeitos da intervenção da polícia em mais uma modificação na paisagem suburbana de
Dona Clara:
O Dr. Corrêa Dutra, fazendo essas incursões a D. Clara,
procurava, apenas, sanear o povoado, que guardava, no seu seio,
os mais perigosos facínoras (...). Hoje D. Clara é uma cidade
pacífica, habitada, apenas, por gente boa. Os casebres ruíram e
de seus quintais surgiram esplêndidos “chalés”, que, neste
momento, já se vão avistando com os mais modernos
“bangalôs” (A Noite, 6 fev. 1929, p. 1).
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Resumo: Nosso objetivo com essa reflexão é destacar e problematizar alguns dos

principais conceitos que gravitam no campo da Educação Ambiental, como crise
ecológica, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, pegada ecológica, entre
outros, enfrentando o debate sobre os dois grandes campos teóricos que disputam a
hegemonia política e ideológica do Pensamento Verde: o antropocentrismo e o não
antropocentrismo e suas correntes. Igualmente, traremos ao debate as duas grandes
divisões da EA: a convencional ou conservadora e a considerada progressista, com o
fim de contribuir na compreensão dos valores que incidem na possibilidade de produção
e reprodução da crise ecológica no Brasil e no mundo contemporâneo, sempre visando
sua superação.
Palavras-chave: Educação Ambiental; desenvolvimento sustentável; sustentabilidade.

Environmental education in contemporary ecological crisis

Abstract: Our goal with this reflection is to highlight and discuss some of the key

concepts that gravitate in the field of environmental education, as an ecological crisis,
sustainability, sustainable development, ecological footprint, among others, facing the
debate on two major theoretical fields vying for political hegemony and ideological
Green Thought: anthropocentrism and non-anthropocentrism and its currents. Also, we
will bring to the debate the two major divisions of the EA: conventional or conservative
and considered progressive, in order to contribute to the understanding of the values that
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affect the possibility of production and reproduction of the ecological crisis in Brazil
and the contemporary world, always seeking overcoming.
Keywords: Environmental education; sustainable development; sustainability.

Introdução
“Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas,
os bichos, as árvores, ás aguas... a vida.” (FREIRE in VENTURI, 2007)

A

crise ecológica tende a crescer à medida que as relações econômicas se
intensificam, notadamente aquelas baseadas no crescimento econômico
ilimitado. Quando tal crescimento é combinado com a diminuição da

resiliência1 da natureza ou de certo ambiente, a crise se incrementa, como apontam
indicadores ambientais pelo planeta. Mas, ao contrário de representar um fator negativo
para o mercado, forçando mudanças ou até mesmo sua reinvenção, a crise pode ser
também um espaço de sua expansão. Gerador dos principais problemas ambientais, o
mercado capitalista tem encarado esse cenário como mais uma oportunidade para sua
expansão. É o caso dos impactos provocado pelas mudanças climáticas, onde ações de
enfrentamento tem sido secundarizadas em prol de medidas de adaptação, com vistas a
incrementar ainda mais a economia, por exemplo, através da venda de tecnologias e
consultorias.
No modelo econômico hegemônico, o capitalista, o mercado gera a crise e, ao
mesmo tempo, dela se alimenta, aprofundando as injustiças sociais e a degradação
ambiental.
O combate e a superação da crise ecológica requer a mudança de um paradigma
econômico estabelecido no mundo de forma hegemônica e sólida, mas também
historicamente. Assim, se trata de uma tarefa inequivocamente de escala planetária,
travada igualmente, e de forma não menos decisiva, no plano local com os meios
inerentes a cada espaço onde se dão as relações sociais. A Educação Ambiental (EA),
forjada no seio dessas relações, é um desses instrumentos e uma aposta, uma esperança
para a vida no planeta, seja ela humana ou não humana.
1

É a capacidade de suportar os impactos negativos.
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O Brasil tem uma produção teórica e uma prática importante e diversificada em
EA, seja nas instituições públicas, seja nas organizações não governamentais. Por isso
mesmo dispõe também de um significativo marco legal, com previsão constitucional e
uma gama de leis infraconstitucionais, como a que trata da Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA). Aliás, na América Latina, o Brasil foi pioneiro na
produção de uma lei específica para formatar uma EA como política nacional, em
decorrência da reivindicação da sociedade civil, notadamente através de Organizações
Não Governamentais (ONGs), atuantes no campo da EA não formal, especialmente.
Por isso, nosso objetivo com essa reflexão, que deriva não só da vivência
acadêmica, mas também e originalmente de uma prática militante,2 é destacar e
problematizar alguns dos principais conceitos que gravitam no campo da EA, como
crise ecológica, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, pegada ecológica, entre
outros, enfrentando o debate sobre os dois grandes campos teóricos que disputam a
hegemonia política e ideológica do Pensamento Verde: o antropocentrismo3 e o não
antropocentrismo e suas correntes. Igualmente, traremos ao debate as duas grandes
divisões da EA: a convencional ou conservadora e a considerada progressista, com o
fim de contribuir na compreensão dos valores que incidem na possibilidade de produção
e reprodução da crise ecológica no Brasil e no mundo contemporâneo, sempre visando
sua superação.
Contudo, já grifamos que a EA isolada não tem essa capacidade gigantesca de
reverter a crise e promover uma equidade social. Por isso, indispensável se valer de
outros instrumentos, como o Direito Ambiental, os quais, sinergicamente associado à
EA e às políticas públicas de proteção ambiental, apresentam maior possibilidade de
resultado.
Aspectos da crise ecológica contemporânea: concepções e consequências

Quando se encara a crise ecológica de forma crítica, inevitável que nos
deparemos com vários conceitos e compreensões contraditórias que sobre ela recaem. O
próprio entendimento de crise ecológica não é um conceito fechado e acabado.
2

O CEA é uma ONG ecológica da região sul do Brasil, fundada em 1983, e carrega na sua história a
participação
em
diversos
processos
legislativos
(<http://ongcea.eco.br;
https://www.facebook.com/CEAong>).
3
Antropocêntrico “do grego: anthropos, o homem (como ser humano, como espécie); do latim: centrum,
centricum, o centro, o cêntrico, o centrado” (MILARÉ; COIMBRA, 2004, p. 11).
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Reflexões diversas orientam sua caracterização, possibilitando desencadear ou não,
conforme o entendimento, numa práxis (agir/pensar/agir) em EA, no sentido freireano.4
Os diversos conceitos de crise ecológica desvelam ou escondem os efeitos
destrutivos

do

funcionamento/crescimento/desenvolvimento

(metabolismo)

das

sociedades em si mesmas e dessas em determinado ambiente, conforme as condições
objetivas dessa relação.
Portanto, a compreensão da crise passa necessariamente por uma
análise crítica das suas origens e consequências. As origens da
crise, inequivocamente, emergem das relações complexas,
injustas e antiecológicas estabelecidas na sociedade. Suas
consequências recaem sobre essa mesma sociedade, ainda de
que de forma diferenciada, portanto injusta, bem como levam a
degradação dos elementos naturais, chegando, em alguns casos,
ao desaparecimento definitivo (SOLER, 2011, p. 53).

Contudo, cabe deixar claro que entendemos a crise ecológica como decorrente
de práticas e valores dominantes que permeiam as relações sociais e suas inevitáveis
conexões com a natureza no ambiente natural e construído. Mas, se a crise é uma
criação humana, pode também ser desfeita por essa mesma humanidade. Nesse sentido,
“é importante perceber que a realidade social é transformável; que feita pelos homens,
pelos homens pode ser mudada; que não é algo intocável, um fardo, uma sina, diante de
que só houvesse um caminho: a acomodação a ela”(FREIRE, 1968, p. 41).
Por isso, é fundamental que, através da práxis, nos deparemos criticamente sobre
qual “crise ecológica” nos referimos, para que, através da EA,5 aliadas a outros meios,
possamos enfrentá-la, minimizá-la e, quem sabe e por fim, revertê-la, afastando ou
diminuindo o risco de reproduzir o atual paradigma, o qual
(...) consiste em várias ideias e valores entrincheirados, entre os
quais a visão do universo como um sistema mecânico composto
de blocos de construção elementares, a visão do corpo humano
como uma máquina, a visão da vida em sociedade como uma
4

Práxis “é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2011, p. 52). Nem
uma “palavra oca”, sem compromisso com a transformação e, nem tão pouco, uma ação com “sacrifício
da reflexão” (Ibidem, p. 108).
5
Somente a EA crítica e transformadora é capaz de enfrentar a crise ecológica.
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luta competitiva pela existência, a crença no progresso material
ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento
econômico e tecnológico, e − por fim, mas não menos
importante − a crença em que uma sociedade na qual a mulher
é, por toda a parte, classificada em oposição inferior à do
homem é uma sociedade que segue uma lei básica da natureza
(CAPRA, 1996, p. 25).

A crise é contemporânea, está materializada na atualidade; daí a necessidade de
perseguir o entendimento de suas origens no pensamento moderno, para compreender
essa complexidade ambiental, visando à reconstrução do mundo atual (LEFF, 2003, p.
25).
A problemática ambiental, mais que uma crise ecológica, é um
questionamento do pensamento e do entendimento, da ontologia
e da epistemologia com as quais a civilização ocidental
compreendeu o ser, os entes e as coisas; da ciência e da razão
tecnológica com as quais a natureza foi dominada e o mundo
moderno economizado (LEFF, 2003, p. 19).

A crise ecológica é também “uma crise global na relação humana com a terra”
(FOSTER, 2005, p. 33), que tem colocado toda a sociedade em ameaça, numa escala
planetária. A essa reflexão, se associa outro aspecto relevante da crise, relacionado
diretamente com seu enfrentamento e possível superação: o limite material da Terra e de
seus elementos naturais6 e, portanto, sua incompatibilidade com uma economia que
almeja um crescimento sem fim, de exaustão da natureza.
O Relatório Meadows7 (1972), já chamava a atenção do mundo para os limites
da economia e sua relação direta com os limites da natureza, e a necessária e urgente
mudança de paradigma. De lá pra cá tivemos o agravamento desse quadro e aumento da
necessidade dessa transformação: da economia insustentável em sustentável, ou, dito de
outra forma, e que não foi mencionado expressamente pelo estudo da Organização das
Nações Unidas (ONU), a superação do modelo capitalista da economia.
6

É intencional a opção pelo não uso da expressão recurso natural. Escolheu-se empregar a expressão
elementos naturais, pelo seu cunho não antropocêntrico (MARTINS; SOLER; SOARES, 2001, p. 179).
7
Também conhecido como “Os limites do crescimento”, foi um relatório sobre os limites da economia e
da natureza elaborado pelo Clube de Roma com o Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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(...) a crise ecológica ameaça impor limites a característica
humana mais marcante do atual modelo societário: a economia.
É a posição encontrada no Relatório Meadows (1975), e o
fundamentado no conjunto da obra de Nicholas GeorgescuRoegen, onde discorreu sobre a economia e a entropia, por isso
sendo considerado um dos fundadores da bioeconomia ou
economia

ecológica

e

da

teoria

do

decrescimento

(MONTIBELLER-FILHO, 2008).

Os indicadores ambientais8 estão aí para não deixar dúvida quanto à
insensibilidade e desconsideração de países, grupos sociais e pessoas beneficiadas e
controladoras do modelo econômico mundial para tal alerta do século passado,
amplamente publicizado pelo movimento ecológico, que ao fazê-lo, legou mais um
pioneirismo na luta ecológica, no caso, a prática em EA não formal.9
Esta crise se apresenta a nós como um limite no real que
ressignifica e reorienta o curso da história: limite do
crescimento

econômico

e

populacional;

limite

dos

desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da
vida; limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também
crise do pensamento ocidental: da “determinação metafísica”
que, ao pensar o ser como ente, abriu a via da racionalidade
científica e instrumental que produziu a modernidade como uma
ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio e
controle sobre o mundo (LEFF, 2003, p. 15-16).

Nesse marco paradigmático e temerário da crise, sublinha-se a opressão10 sobre
a vida humana e não humana, colocando sob ameaça de colapso eminente as bases

8

Os indicadores ambientais, como o índice do desmatamento, criação de Unidades de Conservação,
espécies ameaçadas de extinção, entre outros, são uma ferramenta de gestão cada vez mais indispensável
para avaliar a qualidade do ambiente e subsidiar a tomada de decisão na política ambiental.
9
“Entendem-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa
da qualidade do meio ambiente” (art. 13, da lei 9.795/98).
10
Aqui referimo-nos à opressão no sentido empregado por Paulo Freire, como o impedimento violento da
busca pelo direito de ser (FREIRE, 2011, p. 99). Daquela opressão que impede o homem e a mulher de
serem homens e mulheres livres. Da opressão que não permite que a natureza seja natureza, já que os
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ambientais mínimas e fundamentais para ambas como a água, o clima, a qualidade do
ar, do solo, dos oceanos, enfim, a natureza sadia, o que pode levar, somado a outros
fatores, a conflitos sociais, como a crise que se verifica no Haiti11 contemporâneo, só
para citar um exemplo emblemático, mas já esquecido pelo mundo.
A conjugação do colapso ambiental e social tem desempenhado
um papel central no processo de colapso em todas as
civilizações avançadas nos últimos cinco mil anos (ALVES,
2014).

Atualmente, 20% da população desfrutam “de mais de 70% do total dos
benefícios resultantes da exploração da natureza” (SOLER, 2012, p. 5). Sem acesso
equitativo ao uso da natureza, seja entre países e/ou entre grupos sociais, conviveremos,
não sem conflito e instabilidade, com o paradigma da Injustiça Ambiental,12 assim
definido pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA):
mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista
econômico e social, destinam a maior carga dos danos
ambientais, do desenvolvimento, às populações de baixa renda,
aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais,
aos bairros operários, às populações marginalizadas e
vulneráveis (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 41).

Nessa perspectiva, a opressão tem, no mínimo, duas dimensões intrinsicamente
conexas. Uma se manifesta na clara injustiça social planetária. Outra é revelada nos
diversos casos de degradação e desequilíbrio ambiental. Contudo, a origem de ambas é
a mesma: as relações sociais de poder dominantes e injustas de produção e consumo,
típicas do modelo capitalista.

modos de vida insustentáveis negam o seu desenvolvimento natural e, assim, seu “vir a ser”de forma
ecologicamente equilibrada, conforme garante a Constituição Federal de 1988.
11
Em menos de cem anos o Haiti teve sua cobertura original de florestas tropicais diminuída de 60% para
apenas 2% atualmente (ALVES, 2010).
12
Em contrapartida, Justiça Ambiental é “compreendida como o tratamento justo e o envolvimento pleno
dos grupos sociais, independentemente de sua origem ou renda, nas decisões sobre o acesso, a ocupação e
o uso dos recursos ambientais em seus territórios” (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 41).
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Na medida em que a taxa de esgotamento dos recursos segue
seu rumo, as elites continuam consumindo e mantendo seus
privilégios, enquanto a ralé sofre com a falta d’água, o aumento
do preço dos alimentos e o desemprego. O esgotamento dos
recursos naturais (pico da água, do petróleo etc.) e as mudanças
climáticas delineiam os limites do modelo de desenvolvimento,
mas o colapso pode começar pelas classes trabalhadoras e
pobres e só atingem a elite depois de um certo tempo. Os
monopólios de riqueza da elite significam que ela está protegida
contra a maioria dos primeiros efeitos negativos do colapso
ambiental e só sentiria as consequências muito mais tarde do
que a ralé (ALVES, 2014).

Ou seja, a crise ecológica é injusta uma vez que, mesmo que atinja todas as
formas de vida, há distinção na resiliência natural e, no caso de humanos, social de cada
um, o que leva a efeitos diferenciados. Voltando à crise do Haiti, todos sofrem os
efeitos do drástico desmatamento (mudanças climáticas extremas, por exemplo), mas
aqueles que acumularam mais capital podem enfrentar seus efeitos com mais
possibilidade de sucesso. Essa lógica se aplica a qualquer população de qualquer
ambiente degradado do planeta.
Assim, torna-se inevitável que a superação da crise passe por uma EA que
busque dar compatibilidade entre natureza e justiça (WUPPERTAL INSTITUTE apud
ACSELRAD, 1997).
As desigualdades citadas podem ser observadas por diversos indicadores
ambientais e sociais, como a Pegada Ecológica (PE),13 instrumento de contabilidade
ambiental que colabora na compreensão da inequidade no acesso à natureza e também
quanto ao consumo da minoria que está ameaçando a todos e a vida em geral no planeta.
Em outras palavras, a PE pode ser definida como “o quanto de Natureza é usada
para sustentar um bairro, uma cidade, um país ou ainda para manter um determinado
estilo de vida de uma pessoa e/ou grupo social” (SOLER, 2011, p. 47). É o rastro que a
13

“O conceito de pegada ecológica surgiu em 1996, criado pelos cientistas canadenses William Rees e
Mathis Wackernagel, da Universidade da Colúmbia Britânica, como um indicador de sustentabilidade.
Foi criado para ajudar a perceber quanto de recursos naturais utilizamos para sustentar o nosso estilo de
vida, o que inclui a cidade, a escola e a casa onde moramos, os móveis que temos, as roupas que usamos,
o transporte que utilizamos, aquilo que comemos, a energia que gastamos e assim por diante. Ela mostranos até que ponto a nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta de oferecer, renovar
seus recursos naturais e absorver os resíduos que geramos” (MEC, 2012, p. 14).
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ação humana, notadamente a produtora e a consumidora, deixa na forma de impacto
ambiental, decorrente do modelo hegemônico antropocêntrico14 de produção e
consumo, na relação e no uso inevitável da natureza.
A parte significativa da PE planetária é proveniente do estilo de vida dito
urbano, que não se dá somente nas cidades, mas fora delas também. Não é por menos, já
que desde 2008 a população urbana mundial é maior que a rural. Estima-se que 75% da
população do planeta estarão vivendo e sobrevivendo nas cidades em 2050 (HABITAT,
2009, p. 21).
O modelo de vida nas cidades está consumindo o planeta, uma vez que, entre
outros indicadores, “são responsáveis por 75% do consumo de energia (PNUMA,
2011). Em termos globais, os moradores de áreas urbanas já são responsáveis por mais
de 70% das emissões de CO2 do mundo relativas a combustíveis fósseis” (HABITAT,
2012, p. 21). Não podia ser diferente, já que os consumidores estão concentrados nas
cidades, pois 75% dos pobres do mundo vivem fora delas, em zonas rurais (HABITAT,
2009, p. 40).
O paradigma econômico dominante já ultrapassou a PE sustentável, a qual seria
de 1,8 hectares por pessoa. Atualmente, a marca é de 2,2 hectares, ou seja, em torno de
30% acima da capacidade de suporte e/ou regeneração do planeta (LATOUCHE, 2009,
p. 28-29). Assim,
o planeta entrou em estado de déficit ecológico, ou seja, o atual
modelo econômico e social explora a Natureza, em qualidade e
quantidade, de uma forma que ela é incapaz de recompor e/ou
regenerar-se em velocidade e condições compatíveis com tal
uso, por isso, classificado por muitos, como insustentável,
sobretudo porque já está se consumindo o aquilo que deveria se
dar só no futuro (SOLER, 2011, p. 68).

Dessa forma, justifica-se o muito que se tem dito, igualmente, sobre um possível
colapso planetário (DIAMOND, 2006), não sem críticas, especialmente daqueles que
defendem o atual modelo antropocêntrico de produção e consumo, os quais costumam

14

O “antropocentrismo configura aquela atitude mediante a qual somente se vê sentido nas coisas à
medida que elas se ordenam ao ser humano e satisfazem seus desejos” (BOFF, 2005, p. 31; 1995, p. 112).
Mais adiante trataremos desse conceito.
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taxar essas tendências apresentadas pelo movimento ecológico, via de regra, de
catastrofistas e sem sentido.
Contrariando essa crítica recentemente, um estudo realizado pela National
Aeronautics and Space Administration (NASA), que nada tem de compromisso com o
movimento ecológico e nem a ele pertence, reafirmou tal ameaça futura. O estudo
considera a perspectiva de que “a civilização industrial global pode entrar em colapso
nas próximas décadas devido à exploração insustentável de recursos naturais e à má
distribuição de riqueza e ao desigual acesso aos bens de consumo modernos” (ALVES,
2014).
Justifica-se assim a importância de conhecermos como o paradigma atual de
produção e consumo é socialmente forjado, para agirmos sobre sua consequência (crise
ecológica), considerando o possível a ser feito no espaço/ambiente social no qual
estamos inseridos.
EA: compeendendo para mudar o paradigma

(...) toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que seja
Natureza. Nesse sentido, o conceito de Natureza não é natural, sendo na verdade criado e
instituído pelos homens (...). Dessa forma, é fundamental que reflitamos e analisemos como foi
e como é concebida a Natureza na nossa sociedade (GONÇALVES, 2004, p. 22).

A EA tem sido apontada como importante ferramenta para enfrentar a crise
ecológica, podendo ensejar mudanças no atual paradigma hostil à vida.
Todavia, devemos fugir da visão ingênua de que é suficiente a promoção da EA,
de forma individual ou coletiva, para que a crise seja enfrentada e superada. A EA
“mesmo através dos melhores métodos e procedimentos, não pode remediar todos os
males e deficiências que se encontram na escola e na sociedade” (MILARÉ, 2011, p.
639). Nem os educadores ambientais e os instrumentos passiveis de combate à crise
poderão fazê-lo isoladamente. Nessa mesma direção:
Não há comprovação de que maior nível de escolaridade leve,
necessariamente, a maior capacidade de viver segundo os
preceitos da sustentabilidade. Elevar o grau de instrução não
parece ser condição suficiente para alcançar sociedades
sustentáveis. Em países ricos, com maioria da população
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alfabetizada, os problemas ambientais tendem a ser os mesmos,
senão maiores, que os enfrentados nos países pobres (MEC,
2012, p. 18).

É imprescindível, para uma mudança de paradigma, entre outras condições, uma
visão crítica para uma compreensão do metabolismo e da materialidade dessa crise, ou
seja, como ela funciona e como se concretiza, quem se beneficia e quem é injustiçado.
Se for fato que a EA pode combater a crise ecológica, e entendemos que sim,
também é fato que, em seu nome, alguns processos e resultados atingidos, entre outros
motivos, pela ausência de uma leitura crítica, têm servido mais para reproduzir essa
mesma crise, do que para minimizá-la, já que a “educação reflete a estrutura de poder”
(FREIRE, 2011, p. 86). Ou seja, será a EA um “mero paliativo aos grandes interesses
econômicos negativos ao meio ambiente?” (MMA, 2008, p. 195).
Assim, a seguir apresentamos subsídios para o debate e reflexão sobre tal
questionamento, tratando de aspectos do atual paradigma epistemológico da crise e o
papel da EA no seu combate e quando ela pode ser, contrassenso, um instrumento de
sua reprodução.
O insustentável paradigma hegemônico

Dentro de uma crescente crise ecológica, o paradigma de insustentabilidade se
desenha, ao mesmo tempo em que é gerador e consequência de um Pensamento Verde
hegemônico dominado por valores antropocêntricos, onde a “natureza humana é
exterior e superior a natureza não humana, atribuindo a essa última valor
predominantemente econômico. A Natureza é mercantilizada” (SOLER, 2011, p. 5).
Em resumo, podemos afirmar que são três os elementos básicos constitutivos do
antropocentrismo:
(a) separação entre sociedade e Natureza, ou entre animais
humanos e animais não humanos e ecossistemas; (b)
superioridade, dos primeiros sobre os segundos e, a principal;
(c) a Natureza só tem valor se apresentar utilidade para os
interesses humanos (SOLER, 2011, p. 47).
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Esse pensamento, que favorece ao crescimento econômico sem limites, se
materializa nas diversas instituições humanas, como a Ciência, a Educação e o Direito,
os quais caminham de mãos dadas com a economia.
Em contraponto, na chamada visão não antropocêntrica de natureza, não só os
animais humanos estão no centro das considerações, mas a vida em geral, ou seja, a
Natureza no seu conjunto.
A diferença central entre as duas grandes correntes se funda em
reconhecer ou não o valor em si da natureza e, por
consequência, assegurar direitos à vida humana e não humana,
no entanto, sem igualá-las (SOLER, 2011, p. 81).

Não é por menos que as visões antropocêntrica e não antropocêntrica de
Natureza são os “dois principais dilemas éticos relacionados à temática ambiental”
(LEITE, 2007, p. 137) e, conforme os valores que delas decorrem, estaremos
combatendo ou reproduzindo a crise ecológica pela EA. Contudo, esse dilema não está
fora da historia, das relações sociais, e deve ser estudado e compreendido numa leitura
dialética da vida, com toda a sua complexidade.
A seguir apresentamos, de forma sucinta, mesmo sabedores de que toda
classificação não é precisa e absoluta, variantes do pensamento antropocêntrico, para
que possamos melhor compreender os valores que ensejam modelos de vida social
fomentadoras do atual paradigma:
a) Tecnocentrismo, o qual encara a ciência e a tecnologia como a solução para o
enfrentamento dos problemas ambientais, sendo “possível resolver todos os problemas
ambientais por meios tecnológicos“ (SMITH, 1998, p. 17).
b) Conservacionismo: tal visão defende de forma expressa o desenvolvimento
econômico. “Conservação significa provisão para o futuro mas também, e primeiro que
tudo, significa o reconhecimento do direito da geração atual ao completo e necessário
uso de todos os recursos” (PEPPER, 1996, p. 280). A ideia conservacionista “vê a
Natureza como um recurso que deve ter sua exploração regrada. É frequentemente tida
como precursora do Desenvolvimento Sustentável” (DIAS, 2008, p. 41).
c) Antropocentrismo Fraco (ou Alargado ou Mitigado): “se caracteriza por pretender
uma posição intermediária entre a visão antropocêntrica tradicional e o não
antropocentrismo” (SOLER, 2011, p. 84).
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d) Ecossocialismo: pretende unir a ideia socialista de sociedade com a preocupação
ecológica e entende que ambos pedem valores qualitativos: o valor de uso, a satisfação
das necessidades, a igualdade social para uns, a preservação da natureza, o equilíbrio
ecológico para outros (LÖWY, 2005, p. 42).
e) Ecologia Social ou Eco-anarquismo: tem por objetivo principal a construção da
sociedade ecológica, a qual visa o fim das injustiças sociais, o que levaria a superação
da crise (SOLER, 2011, p. 90). “Do antropocentrismo, um pouco dissimulado é
verdade, pode-se afirmar sua preocupação fundante com a injustiça social, baseada num
desenvolvimento controlado” (PEPPER, 1996, p. 54).
f) Bem Estar Animal: tem por fim um “tratamento mais ‘humanitário’ para os outros
seres vivos, com relevo para os animais domesticados e de estimação” (BENJAMIN,
2001, p. 154).
g) Desenvolvimento Sustentável (DS): o conceito tradicional afirma ser “um
desenvolvimento que é capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer
a capacidade das gerações futuras atenderem também às suas” (COMISSÃO
MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 9).
A proposta do DS, apesar de ainda atual, tem recebido muitas críticas, por, entre
outros argumentos, ser uma máxima vaga, uma vez que não explicita quais são essas
necessidades, ao mesmo tempo em que oculta o principal desafio: superar o conflito
entre economia e ambiente, estabelecendo padrões de consumo num ritmo compatível
com a capacidade da natureza suportá-lo (MARTINS, 2004).
A mensagem hegemônica do DS burla a razão crítica e reduz a
Natureza a um valor de mercado, reforçando este valor
constitutivo do antropocentrismo, buscando conciliar contrários
da dialética do desenvolvimento: a Natureza e o crescimento
econômico (SOLER, 2011, p. 97).

Ambiguidades essas que favorecem a disseminação e aceitação de tal conceito,
mas, especialmente, facilitam sua utilização em estratégias e práticas profundamente
insustentáveis, mascarando-as. Para Leff, o intuito do DS:
não é internalizar as condições ecológicas da produção, mas
proclamar o crescimento econômico como um processo
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sustentável, firmado nos mecanismos de livre mercado como
meio eficaz de assegurar o equilíbrio ecológico e a igualdade
social (LEFF, 2001, p. 26-27).

O DS empresta muita significância a outro conceito usual e igualmente em
disputa no campo da EA, o de sustentabilidade, por demais empregado “com destaque
na sua dimensão econômica como mera ‘Capacidade de Suporte’ (MONTIBELLER
FILHO, 2008, p. 131) ou restrito ao aspecto quantitativo” (SOLER, 2011, p. 33).
Em oposição ao paradigma do antropocentrismo hegemônico, se apresenta o
pensamento não antropocêntrico. São suas principais variantes:
a) Preservacionismo: “corrente do Pensamento Verde desenvolvida em oposição ao
conservacionismo” (SOLER, 2011, p. 103). Decorreu de “um sentimento moralista de
reverência e proteção da wilderness” (DIAS, 2008, p. 40). Desenvolveu-se como teoria,
fundada no respeito pela Natureza pelo “reconhecimento de que o homem também a
pertence, considerando que os animais, as plantas e as rochas eram divinos e que a
natureza selvagem apresenta valor em si mesma” (DIEGUES, 1996, p. 31). A teoria
preservacionista colaborou para a criação de Parques Nacionais. Alguns autores também
o consideram com características antropocêntricas. (DIAS, 2008, p. 163).
b) Ecocentrismo: também chamado de biocentrismo (FOLADORI, 2000, p. 28), tem
como ideia central, a igualdade de valor entre as espécies, baseada na noção de relação
mútua e interdependência. Daí que partem as propostas da Ecologia Política, como o
igualitarismo, onde não há espaço para a hierarquia como princípio organizador do
mundo natural (DOBSON, 1997, p. 63-64).
c) Ecologia Profunda ou Deep Ecology: tem por central “a rejeição ao dualismo
histórico entre animais humanos e Natureza”. Nela “a Natureza guarda valor intrínseco,
independente da avaliação humana” (DIAS, 2008, p. 51). Essa corrente do Pensamento
Verde combina “preocupações com a Natureza e o desejo de transformar radicalmente a
sociedade, posto que as relações entre as mesmas não podem ser transformadas dentro
das atuais estruturas sociais” humana (DIAS, 2008, p. 51).
d) Gaianismo ou a Hipótese Gaia: teoria apresentada em 1972, pelo biofísico e excolaborador da NASA, James Lovelock, a qual, em síntese, considera o planeta Terra
como um organismo vivo, autorregulado. A partir de uma visão sistêmica, entende que
o “nosso lar não é a casa, nem a rua, nem a nação onde vivemos, mas a própria Terra”
(LOVELOCK, 2010, p. 16) e que a vida humana e não humana, “desde as bactérias às
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baleias”, são partes “da entidade bem maior e mais diversa, a Terra viva” (Ibidem, 2006,
p. 17). “Assim, a hipótese Gaia reforça a noção de interdependência, elemento fundante
da visão não antropocêntrica, juntamente com a defesa da inclusão da vida humana no
conjunto da Natureza (DOBSON, 1997, p. 66)”. (SOLER, 2011, p. 113).
e) Libertação Animal ou Abolicionismo Animal: ou ainda movimento pelo Direito dos
Animais, é uma “contraposição ao antropocêntrico Bem-Estar Animal” e “não concorda
com o uso humanitário dos animais não humanos, e muito menos que eles sejam postos
na condição de propriedade dos animais humanos”. (SOLER, 2011, p. 113). O “direito
aos animais se justifica pelo fato de pertencerem à comunidade biótica e, por
consequência, apresentarem valor intrínseco” (OST, 1995, p. 260).
f) Ecofeminismo: entende que a crise planetária é fruto de uma visão
predominantemente patriarcal, sendo a dominação da Natureza “uma das muitas
manifestações da opressão machista” (BENJAMIN, 2001, p. 166 apud SOLER, 2011, p.
114).
Entendemos que essas variáveis apresentadas não são estanques e influenciam e
dão sustentação teórica e ideológica às práticas de EA, as quais, em contrapartida
igualmente as influenciam.
Marco conceitual da Educação Ambiental

Influenciadas por essas correntes do Pensamento Verde, a EA também pode ser
agrupada em dois grandes grupos que seguem na direção de manter ou mudar o
paradigma dominante. Trata-se da EA convencional ou conservadora, em oposição a
uma EA que se articula com “forças progressistas” (MMA, 2008, p. 187).15
A EA conservadora é aquela que concorda com a “realidade socioambiental
vigente e, por isto, é incapaz de transformá-la” (MMA, 2008, p. 187). É despolitizada e
privilegia um enfoque “de produção e transmissão de conhecimentos e valores
ecologicamente corretos, reforça o dualismo sociedade-natureza existente” (MMA,
2008, p. 187).

15

Para aprofundar a leitura recomenda-se “EA Crítica: contribuições e desafios”, de Carlos Frederico
Loureiro, no livro Conceitos e práticas em Educação Ambiental na escola (p. 66), disponível em
<http://goo.gl/QBXues>.
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Em sentido contrário, EA progressista,16 que entende a EA como uma ação
política. Busca identificar e problematizar questões socioambientais, tendo como
“horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental” (MMA, 2008, p. 187).
Não esgotando outras possíveis diferenciações, ainda cabe registrar a pesquisa
de Lucie Sauvé que resultou na “cartografia das correntes de EA” (MMA, 2008, p.
189).17
Oportuno frisar que nem todas as correntes da EA apresentadas se debruçam
sobre o debate antropocêntrico e/ou o consideram critério de distinção, ainda que seja
possível encontrar essa influência nas suas compreensões de mundo e propostas.
Considerações finais

A compreensão da crise passa pelo referencial teórico delimitado em dois
grandes grupos (antropocêntricos e não antropocêntricos) do Pensamento Verde, cuja
diferença central “se funda em reconhecer ou não o valor em si da natureza e, por
consequência, assegurar direitos à vida humana e não humana, no entanto, sem igualálas” (SOLER, 2011, p. 81). Os valores e disputas do Pensamento Verde se desdobram
nas correntes teóricas de EA. Os educadores ambientais, sem compreenderem essas
conexões, correm o risco de reproduzir a crise ao contrário de combatê-la. Na sua
prática e no seu pensar cabe problematizar as relações sociais, o modelo de produção e
consumo, as leis, as políticas públicas, as experiências buscando desvelar o que de fato
colabora para a reprodução da crise ecológica ou o que pretende superá-la.
Ademais, a EA isoladamente não se mostra suficiente para superação da crise. É
necessário que a sociedade civil esteja organizada, informada e em condições de fazer
valer os instrumentos legais disponíveis para a proteção ambiental, cenário que só pode
ser atingido através de uma EA comprometida com a superação da crise, aquela de
caráter progressista e ciente do paradigma opressor vigente, o que não dispensa uma
estrutura pública preparada para a execução das políticas ambientais.

16

Destacam-se quatro linhas das demais e que guardam uma raiz comum na “proposta de educação
popular de Paulo Freire, mas também no pensamento de Edgar Morin (MMA, 2008, p. 187). São elas:
Crítica, Transformadora, Emancipatória e Ecopedagoica.
17
A referida pesquisa apontou 15 correntes: sete correntes consideradas convencionais e “de longa
tradição. EA naturalista, EA conservacionista/recursista, EA resolutiva, EA sistêmica, EA científica, EA
humanista, EA moral/ética” (MMA, 2008, p.189). E oito correntes agrupadas como progressistas: EA
holística, EA biorregionalista, EA práxica, EA crítica, EA feminista, EA etnográfica, Ecoeducação, EA
para a sustentabilidade” (MMA, 2008, p. 189).
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Contudo, ressaltamos os principais documentos internacionais que tratam da EA,
notadamente por dentro do sistema da ONU, e sua prática apresenta uma predominância
da visão antropocêntrica de natureza e, portanto, insustentável.
A EA tem um papel destacado na crise: de luta e, acima de tudo, de esperança.
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Resumo: Este artigo analisa as intersecções entre a gestão documental e a Inteligência

Competitiva. O objetivo é, por meio de revisão da literatura dos dois temas, detectar a
contribuição integrada destes na perspectiva das organizações. Aborda o processo de
gestão documental, com ênfase em seus principais conceitos, aplicações nos arquivos e
atividades envolvidas, e o processo de Inteligência Competitiva e seu ciclo
representativo. Associa, ao final, os dois processos, destacando os subsídios e aspectos
de aproximação entre eles. Conclui-se que há contribuições mútuas entre ambos, sendo
importante a atuação conjunta e integrada nas organizações.
Palavras-chave: Gestão documental; Inteligência Competitiva; organização.

Integrated contribution between document management and competitive
intelligence in organizations

Abstract: It examines the intersections between document management and

Competitive Intelligence. The goal is, through a literature review of the two themes, to
detect the integrated contribution from the perspective of these organizations. Discusses
the process of document management, with emphasis on its main concepts, applications
and activities involved in the files, and the process of Competitive Intelligence and its
representative cycle. Links at the end, the two processes, highlighting the benefits and
approaching aspects. It concludes that there is mutual contributions between both being
important joint and integrated operations in organizations.
Keywords: Document management; Competitive Intelligence; organizations.
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Introdução

A

166

s organizações modernas competem em um mercado desafiador, sob os
auspícios de uma sociedade movida não mais por ativos tangíveis como no

passado; o respaldo é sobre a informação e o conhecimento, ativos de

aspecto intangível, mas capazes de alçar as organizações a níveis superiores de
crescimento e garantir a vantagem sobre a concorrência.
Sob o guarda-chuva da Sociedade da Informação e do Conhecimento, processos
e atividades gerenciais têm sido reestruturados, ao mesmo tempo em que ganham corpo
ações com vistas à gestão da informação organizacional. Desta se tem o suporte para a
geração de conhecimento e, em consequência, o gerenciamento deste ativo para torná-lo
produtivo e valoroso a pessoas e organizações, de modo que “o que se denomina
atualmente de ‘nova economia’, é a associação da informação ao conhecimento, sua
conectividade e apropriação econômica e social” (VALENTIM, 2002).
Melhores práticas são buscadas no trato dos estoques de informação, o que
perpassa pelas questões de obter, tratar, analisar e disseminar o que possa ser de
interesse e venha a atender aos propósitos organizacionais, contribuindo com a tomada
de decisões e a elaboração de estratégias inteligentes. Nesse processo todas as fontes
devem ser consideradas, posto que informações relevantes podem estar alocadas em
pessoas,

em

documentos,

em

práticas

comumente

executadas

mas

não

formalizadas/registradas, e etc.
Depreende-se, então, a importância de sistematizar e organizar todas as fontes e
suportes possíveis, para que na necessidade de sua utilização não sejam dispendidos
esforços grandiosos, o que garante a otimização de tempo, de pessoal e de recursos. E
isso, mais do que a simples eficiência nas atividades desempenhadas, tem por trás
indícios de competência e inteligência organizacional.
O artigo segue esta lógica de análise, e destaca dois extremos das organizações:
o arquivo, representado por uma de suas atividades principais, que é a gestão
documental (GD), e o trabalho estratégico sobre a informação, cujo destaque foi para o
processo de Inteligência Competitiva (IC). O objetivo do estudo, portanto, foi detectar a
contribuição integrada da GD e da IC na perspectiva das organizações, mediante estudo
teórico.
Na tentativa de esclarecer as contribuições integradas de ambos, desenvolveu-se
um estudo exploratório-descritivo que permitiu discutir GD e IC, e ao final, realizar a
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intersecção dos dois campos, ao que se espera haver aporte para uma visão unificada da
importância da gestão documental e da Inteligência Competitiva para as organizações e
mesmo detalhamento dos subsídios de um processo para o outro.
Metodologia

O estudo teve cunho exploratório-descritivo. Visando discutir a intersecção
existente entre gestão documental e Inteligência Competitiva foi realizada, a princípio, a
prospecção e aproximação sobre ambos os temas, compreendendo o referencial teórico
que cerceia cada um deles. Um segundo momento, com vertente mais descritiva,
permitiu estabelecer relações, efetuar descrições teóricas das ações envolvidas na GD e
na IC e aproximar os processos.
Constituiu-se ainda como pesquisa de tipo bibliográfica, elaborada a partir de
material já publicado (GIL, 1991). Levantamentos foram realizados fundamentalmente
em: artigos de periódicos, trabalhos apresentados em eventos, dissertações, teses, livros
e capítulos de livros.
Gestão documental

A gestão documental é a atividade que se utiliza de procedimentos de tratamento
e organização de documentos para propiciar adequado arquivamento e utilização. O
termo aparece primeiramente na literatura técnica brasileira como uma tradução de
record management, cujo significado atribuído à época foi gestão/administração de
arquivos correntes (SANTOS, 2009). O conceito, porém, aparece no contexto do pósguerra, período em que ocorre uma explosão na produção de documentos nas
administrações públicas. Junto a isso surge a necessidade de controlar esse volume que
vinha se acumulando nos depósitos (MORENO, 2008), no que a gestão documental vai
apoiar por meio de seu aspecto de organização e trato dos documentos visando à
adequada destinação destes.
Apesar das divergências acerca do uso do termo “gestão documental” ou do
emprego de “gestão de documentos” – que acabam sendo vistos como sinônimos por
alguns autores –, este aspecto terminológico não será discutido. A opção em todo o
trabalho é pelo emprego da expressão “gestão documental”.
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A institucionalização do processo de gestão documental no Brasil acontece pela
lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (MORENO, 2008), conhecida como Lei de Arquivos.
Esta dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e delega ao poder
público, a responsabilidade pela gestão documental, em vias de garantir a preservação e
o uso dos documentos.
Pode-se definir gestão documental como “o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente” (BRASIL, 1991). A GD amplia as possibilidades de recuperação e uso
eficaz de informação arquivística, pelo aspecto contributivo com a organização
acompanhada das atividades de classificação, avaliação e descrição documental.
Conforme Moreno (2008, p. 84) a gestão documental é:
o trabalho de assegurar que a informação arquivística seja
administrada com economia e eficácia; que seja recuperada, de
forma ágil e eficaz, subsidiando as ações das organizações e
tornando mais confiável o processo de tomada de decisão e a
preservação da história e da memória.

A gestão documental perpassa por um conjunto de atividades desempenhadas
pelo arquivista, envolvendo todo o ciclo de tratamento e destinação do documento para
posterior recuperação. No aspecto da organização, a GD se utiliza do plano de
classificação e da tabela de temporalidade, instrumentos importantes para o tratamento
da informação arquivística (LOPES, 2008). Basicamente:
os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de
Documentos

associados garantem a

simplificação e

a

racionalização dos procedimentos de gestão documental,
imprimem maior agilidade e precisão na recuperação dos
documentos e das informações e autorizam a eliminação
criteriosa de documentos cujos valores já se esgotaram
(BERNARDES, 2008, p. 6).

Conforme Lopes (2003/2004) a gestão documental envolve três importantes
momentos, quais sejam: a produção, a utilização e por fim, a avaliação, a partir da qual
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será definida a destinação do documento. Ressalte-se que na última etapa, pelo uso da
tabela de temporalidade e análise das condições, o documento será encaminhado para o
arquivo corrente, intermediário ou permanente, ou poderá seguir para eliminação, a
depender do caso.
A etapa de produção diz respeito à elaboração do documento, o que se dá em
decorrência de atividades de um dado órgão. A utilização é a ocasião em que o
documento passa pelo protocolo, pelas atividades de expedição, organização e
finalmente arquivamento. A avaliação envolve a análise do documento para estabelecer
seus prazos de guarda (PAES, 2004).
Assim sendo, compete à GD definir as normas e procedimentos referentes às
atividades de produção, tramitação, classificação, avaliação, uso e arquivamento durante
todo o ciclo de vida dos documentos (BERNARDES, 2008). Desse modo, a gestão
documental acaba por acompanhar o documento do momento de seu nascimento
(produção) até a ocasião de guarda permanente ou eliminação, enquanto fim de um
ciclo.
Santos (2009), por sua vez, destaca sete atividades voltadas para a gestão
documental em arquivos, quais sejam: a criação/produção de documentos de arquivo,
em que o arquivista atuará no sentido de estabelecer normas e formatos para que a
atividade seja executada devidamente; a avaliação do conjunto documental, que irá
definir prazos de guarda e destinação de documentos; a aquisição, ligada aos processos
de arquivamento, transferência e recolhimento de acervos; a conservação/preservação,
que diz respeito à manutenção da integridade dos documentos; a classificação, feita por
meio de planos e quadros de arranjo; a descrição, que envolve o estabelecimento de
pontos de acesso; e a difusão/acesso, que promoverá o uso.
Em termos gerais, a gestão documental é a garantia de maior ordenação do
acervo documental em conformidade com os prazos de guarda, o que implica na
otimização do espaço físico destinado ao arquivo. No caso dos órgãos públicos e
privados, a GD representa o controle sobre as informações produzidas e recebidas,
economia de recursos, racionalização dos espaços para guarda e agilidade na
recuperação de informação (BERNARDES, 2008).
Tendo por base o novo paradigma que se instala na Arquivologia a partir do fim
do século XX, denominado pós-custodial, é possível amplificar a ideia em torno da
gestão documental e seus processos resultantes. O arquivo, visto como sistema de
informação, ultrapassa a noção de instituição de preservação da memória, assumindo o
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papel de apoiador da tomada de decisão pelo fornecimento de informação de alta
qualidade. Ao mesmo tempo, este se aproxima da ideia de gestão da informação
(SANTOS, 2011).
Nesse cenário, as atividades desempenhadas no arquivo precisam sustentar o
fornecimento de informação de qualidade, mais do que a questão custodial do acervo
(THOMASSEN, 1999 apud SANTOS, 2011). A caracterização de arquivística póscustodial reforça essa ideia, sendo vista como “(...) uma das disciplinas que atuam e se
propõe a preservar e organizar intelectualmente a informação arquivística contida em
um arquivo, a disponibilizá-la de modo rápido e seguro, e a garantir o acesso do
usuário, para que efetivamente esta informação venha gerar conhecimento” (BRITO,
2005, p. 32). E ainda, de acordo com Brito (2005, p. 37):
é a denominação para a corrente de pensamento que busca uma
renovação no modo de saber e fazer para a Arquivística do
século XXI. Surgida no Canadá, mais especificamente na
cidade do Quebec, teve na professora Gagnon-Arguin a
instigadora do diagnóstico da evolução da Arquivística em tal
cidade.

Assim, a gestão documental assume uma nova perspectiva no que diz respeito à
mudança da imagem do arquivo tradicional, não mais atrelada exclusivamente ao papel
secundário de tratamento (CORNELSEN; NELLI, 2006). Basicamente, “o arquivo,
nessa perspectiva, situa-se num contexto administrativo e organizacional em que a
informação deve ser considerada, organizada e tratada tal qual os demais recursos da
organização, assumindo assim, o papel de unidade de informação” (Ibidem, p. 71-72).
Atrelado a isso está o processo de diagnóstico de arquivo, que irá permitir uma
análise da situação deste para possíveis intervenções, inclusive. Para Nascimento e
Valentim (2015, não paginado):
para que haja acesso e recuperação eficiente das informações, é
necessário identificar e caracterizar os tipos documentais desde
a produção documental, visto que essa atividade arquivística
permitirá que os demais procedimentos que compõem a gestão
documental ocorram com eficiência e eficácia.
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O diagnóstico conduzirá, então, à gestão da informação nesse universo
documental, uma vez que pelo cenário encontrado nos arquivos, especialmente nos
acervos existentes e em seu fluxo informacional, o profissional tem condições de propor
soluções (LOPES, 1996; CORNELSEN; NELLI, 2006). Para Nascimento e Valentim
(2015, não paginado), “é a identificação e o reconhecimento dos tipos documentais que
permitem a implantação de um programa de gestão documental eficaz resultando em um
arquivo de qualidade para as organizações”. Na perspectiva de Cornelsen e Nelli (2006,
p. 82):
é inconteste que a complexidade crescente das relações
concorrenciais requer das empresas e dos administradores ações
efetivas para uma gestão informacional/documental. Nessa
abordagem, o diagnóstico é condição sine qua non para essa
gestão, pois reflete a situação dos arquivos e fornece dados
concretos para uma proposta de intervenção.

Além disso, “o surgimento do paradigma pós-custodial aponta uma nova
abordagem dos estudos na área, provocando uma reflexão sobre o posicionando da
Arquivística no campo da Ciência da Informação” (SOARES; PINTO; SILVA, 2015, p.
33). Para Brito (2005, p. 37), “a proposta da Arquivística pós-custodial é a
transformação da Arquivística em uma disciplina da Ciência da Informação”.
Ao abordar a questão da mediação da informação, destacando a Arquivologia e
sua conexão com a Ciência da Informação, Ferreira e Almeida Júnior (2013, p. 159160) afirmam que:
na concepção da Ciência da Informação, como uma área
investigativa das propriedades e procedimentos da informação,
bem como da busca de controle de fluxos informacionais,
meios,

técnicas

e

métodos

para

que

os

processos

organizacionais tornem a informação acessível e, também, para
que haja êxito na recuperação, armazenamento e transmissão da
informação, compreende-se que uma das suas funções
primordiais é a de auxiliar a melhoria das instituições, no que
tange aos processamentos de cunho informacional, visando à
acumulação e transmissão do conhecimento.
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A Arquivologia, portanto, se integra à CI dando sustentação à organização
documental que irá transformar a informação em item capaz de conduzir à produção e
modificação de conhecimentos existentes e mesmo à interpretação futura de tais
conjuntos informacionais (FERREIRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2013). O gerenciamento
de documentos nos arquivos, nessa nova perspectiva, deve sustentar a tomada de
decisão. Em suma, viabilizar o acesso, utilização e aplicação de informações
estratégicas internas aos fins da organização. A própria noção de documentos de
arquivo se modifica, ao deixarem de assumir o rótulo de:
(...) produtos passivos da atividade humana ou administrativa
para serem considerados como agentes ativos na formação da
memória humana e organizacional; ou seja, uma mudança
igualmente distante de ver o contexto de criação dos
documentos descansando dentro organizações hierárquicas
estáveis, para situá-los dentro de redes de fluxo horizontal na
funcionalidade do fluxo de trabalho (COOK, 2012, p. 125).

Inteligência competitiva

A Inteligência Competitiva é o processo que age na potencialização da
informação para apoio à tomada de decisões nas organizações. Conforme Tarapanoff
(2001, p. 45), a IC é “uma nova síntese teórica no tratamento da informação para a
tomada de decisão, uma metodologia que permite o monitoramento informacional da
ambiência e, quando sistematizado e analisado, a tomada de decisão”.
Originada da área militar, tem se estabelecido como prática no cenário
organizacional por sua característica de sistematizar os conteúdos de informação de
modo que deles se possa fazer uso estratégico e direcionado às necessidades e
propósitos das organizações. Logo, o objetivo da IC é produzir informações de interesse
(PERUCCHI; ARAÚJO JÚNIOR, 2012), que irão apoiar sobremaneira os rumos
estratégicos e decisórios da organização e sua posição competitiva no mercado.
As ações de Inteligência conduzirão, portanto, à administração de conteúdos de
informação de relevância em conjunto com o acompanhamento e controle substancial
de dados advindos do ambiente externo e do diagnóstico do ambiente interno, dos quais
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será derivada uma ação estratégica ou uma decisão direcionada. Nas palavras de
Valentim et al. (2003), a Inteligência Competitiva “investiga o ambiente onde a empresa
está inserida, com o propósito de descobrir oportunidades e reduzir os riscos, bem como
diagnostica o ambiente interno organizacional, visando o estabelecimento de estratégias
de ação a curto, médio e longo prazo”.
A literatura apresenta variáveis no conceito de IC, ora vista como Inteligência
Organizacional e Competitiva, ora como Inteligência Empresarial, Inteligência
Competitiva de Negócios, ou simplesmente Inteligência Competitiva, que é a expressão
adotada ao longo de todo o texto. O núcleo comum que cerca o conceito é a obtenção de
informações valorosas para o negócio, que apoiem a decisão e a inovação nas
organizações. Donde se depreende que:
a concepção de um negócio competitivo deve fundamentar-se
num consistente Sistema de IC, que possa garantir, por suas
informações, apoio aos processos decisórios empresariais
(operacional, tático, estratégico), apoio à construção de
capacidades especiais e apoio à capacidade inovadora da
empresa (RODRIGUES; RISCAROLLI; ALMEIDA, 2011, p.
65).

Perucchi e Araújo Júnior (2012, p. 39) esclarecem que a Inteligência
Competitiva “está relacionada às atividades que permitem o monitoramento do
ambiente organizacional por meio da busca, análise e disseminação de informações”. É
por meio do monitoramento que informações relevantes são coletadas e aplicadas a fins
decisórios específicos. “A inteligência competitiva está fortemente correlacionada à
capacidade das empresas em monitorar informações ambientais para ter respostas aos
crescentes desafios e oportunidades que acontecem diariamente” (LOPES, 2011, p. 5).
A atividade de monitoramento, aliás, está no cerne da questão, e é o que irá
garantir a obtenção de informações estratégicas internas e externas que podem
contribuir sobremaneira para a mudança de rumo e o enfrentamento de desafios para os
quais a organização não tenha se atentado até então. Além disso, favorece a
previsibilidade de ações dos concorrentes e comportamentos reativos e de
posicionamento mais adequado.
É pelo monitoramento do ambiente que a organização terá acesso a novidades e
irá adquirir com antecedência informações estratégicas que lhe permitem fazer
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julgamentos, projeções e análises ao fim circundadas por uma decisão ou uma opção de
percurso/ação. Em resumo, permite a visualização do melhor contexto de atuação.
Essa prospecção do ambiente, agregada ao trabalho sobre os fluxos
informacionais atua como uma importante ferramenta gerencial, pois integra a
estratégia, o processo decisório, o planejamento e as conjecturas para o futuro. Pelas
palavras de Oliveira e Lacerda (2007, p. 47) “o uso da inteligência nos negócios deve
propiciar as condições necessárias para que as organizações consigam antecipar o futuro
e a movimentação de seus competidores, além de favorecer o uso de estratégias
competitivas mais eficazes”.
A IC pode ser melhor compreendida observando-se as ações sistemáticas que
dela fazem parte, quais sejam: busca, processamento, análise e disseminação de
informação, com a intenção de subsidiar a tomada de decisão no ambiente corporativo.
Neste ínterim a Inteligência se aproxima da Gestão da Informação, com suas atividades
sistemáticas visando à otimização do ciclo informacional, a fim de garantir a adequada
obtenção, distribuição e uso da informação pela organização. Como afirmam Davok e
Conti (2013, p. 139) “organizações inteligentes utilizam estrategicamente a informação
para o gerenciamento eficaz e eficiente do conhecimento organizacional e tomadas de
decisão efetivas”.
Esclarece-se assim o trabalho próximo da IC junto ao ciclo da informação, de
modo que se pode defini-la como a capacidade técnica que uma organização possui para
“adquirir informações, interpretar, julgar e adaptar-se ao meio ambiente, por meio do
desenvolvimento de estratégias que permitam desempenho competitivo na ação
empresarial” (PERUCCHI; ARAÚJO JÚNIOR, 2012, p. 42). E isso não é um trabalho
simples. Na verdade, “a realização da IC é bastante complexa devido à quantidade de
informações disponíveis, à diversidade de fontes, suportes e formatos em que essas
informações estão disponíveis” (ROSSI; PASSARINI; FARIA, 2012, p. 3).
Apesar das semelhanças com as atividades do ciclo da informação, a Inteligência
Competitiva é delineada em torno de quatro ações que compõem seu ciclo próprio: o
planejamento, a coleta, a análise e a disseminação da informação. Os nomes variam de
um autor para o outro, mas com a concepção central em torno dessas fases. Miller (2002
apud OLIVEIRA; LACERDA, 2007), por exemplo, usa no lugar de planejamento,
levantamento de necessidades de inteligência e dos responsáveis pela tomada de
decisão.
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A etapa de planejamento, enquanto primeira fase do processo de IC, engloba a
identificação dos decisores ou usuários da inteligência e suas necessidades de
informação. Em um segundo momento, da coleta, acontece a busca de informações
relevantes para a tomada de decisão. Na fase de análise, os insumos coletados são
transformados em conteúdos relevantes e significantes que venham a contribuir com a
ação do decisor. Por fim, na etapa de disseminação, é contemplada a distribuição das
informações a quem irá tomar a decisão.
É de grande importância que o profissional de inteligência faça um
processamento e uma interpretação adequada na fase de análise, para não comprometer
todo o processo, pois conforme ressaltam Oliveira e Lacerda (2007, p. 48), “o processo
de geração de inteligência parte da transformação de dados e informações esparsas em
inteligência significativa para os tomadores de decisão”. Tais conjuntos podem estar nos
arquivos, trazendo consigo ricas descrições de processos e trabalho, ações
desenvolvidas no passado, estratégias aplicadas ao negócio em outras ocasiões,
necessitando apenas do tratamento devido para que possam emergir.
Ainda na etapa de análise, conforme concebem Capuano et al. (2009), será
exigida integração com a Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento, para que a
informação obtida no ambiente externo possa ser devidamente processada internamente,
para construir significado e fazer sentido. Logo, mais do que viabilizar o tratamento dos
documentos de arquivo tornando-os acessíveis, é importante sustentar o processamento
das informações estratégicas externas.
De modo geral, portanto, a ação de Inteligência passa por uma fase incipiente em
que se levanta o que é demandado pelo tomador de decisão; é, de fato, conhecer o
usuário que se vai atender. Na sequência são realizadas as buscas e é coletado o que há
de relevante e passível de servir aos propósitos do demandante. Todo o conjunto é então
analisado em etapa subsequente, que envolve o processamento, interpretação e análise
das informações. Ao final, como é de praxe no contexto informacional, vem a ação que
contempla o uso, ou seja, fazer chegar a quem solicitou o conteúdo; no caso da IC, o
decisor.
Gestão documental e Inteligência Competitiva: contribuição integrada

A realização da gestão documental, por meio das atividades e processos
envolvidos no trato dos documentos, possibilita a organização da informação
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arquivística, que em condições adequadas de uso é fator decisivo na tomada de decisão,
além de importante instrumento da memória institucional (LOPES, 2008). A GD é o
caminho para dimensionar as informações do arquivo e o acesso a elas. Informações
tratadas são passíveis de aplicação a processos e diretrizes de trabalho, evitando
esforços adicionais de prospecção no ambiente externo à organização.
A tomada de decisão é a finalidade do processo de Inteligência Competitiva nas
organizações, e será subsidiada pelo conjunto de informações trazidas do ambiente
externo e mesmo, dos conteúdos, registros e documentos internos de que a organização
dispõe. Neste caso, a relevância estará, como dito acima, em quão organizados
estiverem, e de quão facilmente puderem ser recuperados e sistematizados tais
conjuntos informacionais.
Assim, a relação próxima entre GD e IC pode ser evidenciada, em um primeiro
momento, pelo fato da atividade de organização e gestão documental conduzir à
melhoria de processos e facilitar o desenvolvimento de ações de prospecção e
monitoramento de informações – a começar pelo próprio ambiente interno – em vias de
antecipar ações e corrigir erros de percurso sustentando o processo decisório,
alcançando-se como consequência a vantagem competitiva de mercado. Como destacam
Nascimento e Valentim (2015, não paginado):
a Arquivologia pode contribuir por meio de métodos e técnicas
aplicados à gestão documental, sobretudo no que tange à
informação orgânica gerada internamente nos ambientes
organizacionais, pois são métodos e técnicas que possuem
atributos importantes e abrangem os conteúdos informacionais
como,

por

exemplo,

a

consistência,

a

pertinência,

a

confidencialidade, entre outros. A informação orgânica é
recorrentemente utilizada para a tomada de decisão, portanto,
contribui de maneira efetiva para o processo decisório
organizacional.

Esse aspecto é válido para a informação existente e alocada nos arquivos,
especificamente pela riqueza característica nela contida que muitas vezes não é
valorizada, chegando a ser subutilizada em muitas organizações. Situação esta que
reflete até mesmo uma mudança de perspectiva sobre o trabalho do arquivista, já que:
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o técnico, guardador de documentos que, na retaguarda,
esperava discretamente que a entidade orgânica produtora de
informação lhe remetesse aqueles suportes documentais que
deixavam de ter uso administrativo corrente terá de, na chamada
“era pós-custodial”, passar a estar na linha da frente, isto é,
junto da produção da informação, e de ser o gestor e
estruturador do fluxo informacional que corre no seio da
organização e alimenta o funcionamento e a capacidade
decisória da mesma (RIBEIRO, 2005).

Em suma, informação documental não organizada deixará de gerar valor para a
organização. Conforme Borszcz e Santos (2008, p. 160), “os dados contidos em
documentos armazenados inadequadamente e sem identificação deixam de ter valor às
organizações, como se não existissem, dificultando o processo de tomada de decisões
pelos administradores”. O diagnóstico do fluxo documental possibilitará ter clareza
sobre as ações empregadas desde a produção até o momento de tratamento,
armazenamento e difusão dos documentos, viabilizando a gestão dos acervos contidos
no arquivo.
Em suma, “a gestão documental pode apresentar uma importância renovadora às
empresas caso haja uma gestão das informações inseridas nos suportes documentais”
(ÁVILA, 2009, não paginado). A gestão documental torna-se assim, “instrumento
estratégico para o processo de tomada de decisão” (TORRIZELLA, 2008), dando
visibilidade a uma massa documental e à informação nela representada, que é única,
própria daquela organização.
Em termos, a gestão documental traz publicidade a um conjunto informacional
muitas vezes renegado nas organizações, mas extremamente importante. Este é o
segundo aspecto representativo da contribuição integrada entre gestão documental e
Inteligência Competitiva na perspectiva das organizações. A organização que possui
arquivos em cujo ambiente é realizada a gestão documental, tem como aspecto marcante
a facilidade na recuperação, acesso e uso das informações deles derivadas, fonte
valorosa e única capaz de favorecer o tomador de decisão. Em resumo:
se a documentação está sendo gerenciada eficientemente, ou
seja, tratada, organizada, gerenciada, disseminada e acessada de
maneira eficaz, a organização está caminhando bem; entretanto,
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se a organização não valoriza os documentos produzidos e não
reconhece a importância destes para que possa atingir seus
objetivos e metas, bem como para auxiliar os sujeitos
organizacionais na tomada de decisão, de maneira que estes
possam avaliar entre as alternativas menos consistentes e mais
precisas,

a

organização

não

está

no

caminho

certo

(NASCIMENTO; VALENTIM, 2015).

O arquivo se torna também o elo para sistematização das informações externas,
objeto de prospecção. Os documentos assumem, então, um novo caráter. Como destaca
Torrizella (2008):
a massa documental quando é gerenciada, tratada, armazenada e
acessível de forma eficiente, torna-se um instrumento de
melhoria de desempenho, de aumento de competitividade, bem
como de maior eficácia obtida através dos resultados das
tomadas de decisão.

Ávila (2009, não paginado) reconhece “a informação arquivística como uma
representação de expressão de uma determinada vontade organizacional registrada num
contexto de gênese administrativa, passível de ser organizada e comunicada como um
recurso estratégico”. Nos arquivos está parte considerável do caminho institucional feito
pela organização, os procedimentos adotados em momentos críticos, o registro de ações
específicas e projetos implementados no passado, enfim, um constructo valoroso pelas
próprias características de organicidade e unicidade dos documentos que os compõem.
Logo, os arquivos acabam por abranger informações eminentemente sensíveis da
organização, ou seja, registros de procedimentos críticos e sigilosos, fluxos estratégicos,
documentos com dados valiosos sobre a organização e suas atividades etc. Todo esse
arsenal pode ser empregado para apoiar o decisor em suas ações e estratégias de
mercado e, inclusive, para a validação de informação levantada no ambiente externo.
Como resume Ávila (2009, não paginado):
a informação arquivística evidencia a natureza de sua
importância ao processo de ICO na medida em que propicia a
possibilidade de concretização de um diagnóstico interno de
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seus procedimentos de trabalho. Além de ser fundamento
essencial para funções, atividades e tarefas desenvolvidas pela
organização.

Considerando-se o paradigma pós-custodial da Arquivologia, segundo o qual a
informação registrada em suporte de arquivo é o verdadeiro objeto de estudo da área, a
GD e a IC novamente se alinham, representando um terceiro pilar contributivo. Isso
porque, nessa perspectiva, o aspecto informacional é a grande ênfase arquivística, o que
também se nota nas atividades de monitoramento da Inteligência Competitiva.
Logo, é o arquivo concorrendo diretamente para o processo decisório e apoiando
atividades organizacionais especificamente pelo fornecimento de informações
organizadas e devidamente tratadas. Mesmo porque “o arquivo tem a função de atender
à administração em auxiliar na produção do conhecimento, assessorando as tomadas de
decisão e dando continuidade às atividades da organização” (RAMOS, 2011, p. 21).
Assim:
os arquivos são pensados como sistemas de informação e a
arquivologia passa a se preocupar com o ensino de uma
disciplina especializada, que está voltada para as características
do sistema de informação na administração e os subsistemas
que o compõem, com o objetivo de estudar os processos de
geração, tratamento, acesso e difusão da informação objetiva na
prática administrativa. Há, notadamente, a inserção dos
arquivos nas tomadas de decisão e, muitas vezes, na execução
das mesmas (NEGREIROS, 2007, p. 28).

No aspecto de atendimento das necessidades informacionais da organização, no
que a Inteligência Competitiva contribui grandemente, pela prospecção e obtenção de
informações do ambiente externo, há um subsídio preciso da gestão documental –
delineando-se aqui o quarto pilar contributivo. Esta, por sua característica de
organização da massa documental interna, se alinhada com a IC, pode possibilitar que
os dados alcançados fora sejam trabalhados adequadamente a âmbito interno – como
delineado acima – com apoio dos registros que a organização já possui.
Isso porque de nada adianta a realização das etapas de planejamento e coleta de
informações da Inteligência Competitiva, se não há condições de trabalhar o conteúdo
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obtido para que faça sentido, o que necessariamente deve se apoiar nos conjuntos
informacionais internos da organização. Destaque-se aqui a afirmação de Valentim et al.
(2003) de que a IC é entendida:
como processo organizacional e é fundamental à organização
sob vários aspectos, como por exemplo, para as pessoas
desenvolverem suas atividades profissionais, para as unidades
de trabalho planejarem suas ações táticas e operacionais, para os
setores estratégicos definirem suas estratégias de ação, visando
o mercado, a competitividade e a globalização. Além disso, é
perceptível as necessidades informacionais, em diferentes níveis
de complexidade, da organização como um todo e que são
supridas através do processo de I.C.

Portanto, a Inteligência Competitiva precisa se apoiar em ações de organização e
guarda de documentos, possibilitadas pela gestão documental, e esta na IC no que diz
respeito à aplicação ou uso da massa tratada e arquivada com esse propósito, o que está
ligado ao atendimento de necessidades informacionais e ao subsídio à tomada de
decisão. As áreas, atuando integradas, se fortalecem mutuamente e contribuem com a
alavancagem das organizações e seu mantenimento competitivo no mercado.
Outra vertente de contribuição integrada entre GD e IC – a quinta e última aqui
discutida – é a criação e fomento de uma cultura organizacional voltada para a
Inteligência, posto que esta precisa ser compreendida no contexto da organização para
ser efetivamente realizada. E a formação dessa cultura tem apoio na gestão de fluxos
documentais e informacionais tanto pertencentes à organização – onde entra a gestão
documental nas suas ações de produção, utilização e avaliação de documentos – quanto
existentes no ambiente externo a ela.
Valentim et al. (2003) reiteram que as ações integradas de gestão dos fluxos
informacionais, sejam eles formais ou informais, precisam acontecer a âmbito interno e
externo nas organizações. Assim sendo, o trabalho sobre estoques de informação feito
internamente encontrará na GD um dos pilares de apoio, enquanto as prospecções e
recolhimento de conteúdos dispersos no mercado concorrencial estarão no espectro de
trabalho da Inteligência Competitiva.
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Conclusão
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Em seus esforços de transformação para adequação aos propósitos da Sociedade
da Informação e do Conhecimento, as organizações precisam se valer não apenas de
processos isolados voltados à Inteligência ou à gestão documental, mas do resultante da
integração

destes.

GD

e

IC

podem

se

alinhar

em

torno

do

aspecto

documental/informacional e fortalecerem-se mutuamente.
O levantamento de informações no ambiente externo precisa ser complementado
por conjuntos informacionais de que a organização já dispõe, e nisso forma-se seu todo
sistêmico e bem composto aparato informacional. Tal situação vai de encontro ao
terceiro princípio para a produção de informações estratégicas, delineado por Platt em
sua obra “A produção de informações estratégicas”, de 1974, segundo o qual toda e
qualquer fonte deve ser explorada, pela possibilidade de jogar luz sobre os fatos.
Também de nada adianta a proposta de buscar fora o que pode, inclusive, já
existir internamente. Além do que a atividade de coleta de informação na Inteligência
Competitiva é seguida pela etapa de análise, a qual encontra nos recursos
informacionais internos o apoio necessário para criar significação e transformar simples
dados em conteúdos de relevância para a tomada de decisão.
Como observa Maury (1993), a IC engloba dados selecionados para uma dada
estratégia, a logística envolvendo busca, processamento e proteção de informações e a
metodologia de análise, por meio da qual a capacidade de percepção é ampliada. É desta
etapa, também, que vem a agregação de valor ao que foi levantado fora, o que é
“fundamental para que o processo de inteligência competitiva da organização seja
efetivo” (VALENTIM, 2002).
Assim sendo, ao favorecer a prospecção e o monitoramento de informação,
subsidiando o processo decisório; ao dar publicidade a uma massa documental renegada
nas organizações; ao cumprir com relevante papel de agilidade informacional,
delegando ao arquivo uma função ampla além da simples guarda e preservação da
memória; e ainda, sustentar o trabalho de sistematização de dados externos e o
fortalecimento de uma cultura organizacional voltada à inteligência, GD e IC caminham
juntas. O arquivo já não pode ficar isolado, deslocado dos demais processos
organizacionais e detido somente à gestão e preservação documental, do mesmo modo
que a Inteligência Competitiva não deve se abster da riqueza informacional contida nos
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documentos internos dos arquivos. Subsídios para atuação integrada existem e podem
promover ações valorosas.
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Resumo: Este artigo aborda o trabalho desenvolvido pelo Projeto de Descrição do
Acervo da Secretaria de Estado e Negócios da Marinha, coordenado e supervisionado
pelo Departamento de História da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha – DPHDM. Desde 2006, o projeto descreve o acervo documental produzido
pela Marinha durante o século XIX que se encontra sob a guarda do Arquivo Nacional.
Com o objetivo de facilitar o acesso àquela documentação com ferramentas de pesquisa
contemplando a busca qualificada em eixos temáticos específicos, o projeto tem como
finalidade a preservação da memória da Marinha oitocentista e sua trajetória histórica.
Palavras-chave: Militares; Marinha; arquivo.

Accessing the past and rediscovering the Imperial Navy: the project
description of the Secretary of State and Navy Business documents in the
nineteenth century

Abstract: This article aims to address the work of the Project Department of the

Collection Description of State and Navy Business, coordinated and supervised by the
History Department of the Directorate of Cultural Heritage and Marine Documentation
– DPHDM. Since 2006, that project describes the documentary collection produced by
the Navy during the nineteenth century that is under the custody of the Arquivo
Nacional do Brazil. In order to facilitate access to that documentation research tools
contemplating qualified search on specific themes, the project aims to preserve the
memory of the nineteenth century Navy and its historical trajectory.
Keywords: Military; Navy; file.
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os últimos anos houve significativo aumento de interesse por documentos
produzidos por instituições militares durante o século XIX, intensificando
assim a procura por arquivos e acervos documentais sob a guarda de

instituições militares. Este tem sido um dos caminhos percorridos por pesquisadores de
diversas áreas de conhecimento em ciências humanas. Entretanto, documentos

produzidos pelas Forças Armadas ao longo do XIX também podem ser encontrados em
arquivos públicos, fora das instituições militares. Boa parte desse interesse pode ser
consignada à crescente produção acadêmica acerca da atuação dos militares e suas
instituições durante o período imperial que, além de ganhar força nos últimos anos, tem
contribuído com a renovação dos estudos sobre o tema.
Por outro lado, muitos acervos foram organizados seguindo uma metodologia
que não atende às novas tendências historiográficas. Tendo em vista os reflexos da
historiografia moderna, caracterizada pelas múltiplas abordagens e domínios nos
campos da história, exige-se dos historiadores um olhar mais criterioso sobre as fontes.
Essas têm sido as razões para elaboração de novas ferramentas de pesquisas que
possibilitem a busca qualificada em eixos temáticos específicos. Esse é o caso do acervo
denominado Série Marinha, que se encontra sob a guarda do Arquivo Nacional, objeto
do Projeto de Descrição dos Documentos da Secretaria de Estado e Negócios da
Marinha no século XIX, cuja organização foi elaborada na década de 1960.
É necessário, primeiro, tratarmos sucintamente da trajetória histórica do Arquivo
da Marinha como espaço de memória para compreendermos o processo de consolidação
da instituição que, ao longo de sua história, constitui-se como repositório da memória da
Marinha brasileira. A preocupação em guardar documentos já estava presente na Europa
do século XVIII com a criação de depósitos de documentos e arquivos. O Vaticano já
guardava seus documentos desde 1611, e estes foram abertos ao público em 1881. Na
França revolucionária, com a criação dos arquivos nacionais e a publicação de arquivos
nos anos de 1790, inaugurava-se a preocupação em disponibilizar documentos da
memória nacional francesa, preocupação que se expandiu para a Inglaterra com a
organização do Public Record Office, em 1838. A formação de centros de estudos em
arquivos no século XIX começa com a École de Chartes, em Paris (1821); Institut für
Osterreichische Geschichtsforschung, em Viena (1854); Scuola di Paleografia e
Diplomatica, em Florença (1857) (LE GOFF, 1996, p. 465). No Brasil, a proposta de
criação de um arquivo remonta ao processo constitucional de 1823 e sua concretização
se dá somente em 1838, ano de criação do Arquivo Público do Império (LOURENÇO,
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2014). Embora a preocupação com a criação do Arquivo fosse a guarda e conservação
de documentos, caracterizando sua função administrativa e legal, havia uma Sessão
Histórica que abrigava a documentação referente à “história do Império”.1
Nesse processo é criado o Arquivo da Marinha, que tem sua origem na criação
de cartórios na estrutura organizacional do Arsenal de Marinha da Corte e da Secretaria
de Estado e Negócios da Marinha, em 18342 e 1842,3 respectivamente. Esse processo
seguiu na esteira da reforma da Administração Naval em meados do século XIX, na
medida em que houve uma preocupação em organizar, conservar e guardar documentos.
A subordinação dos cartórios coube ao Arsenal de Marinha e à Secretaria de Estado,
pelo fato do Arsenal ser a grande organização industrial da força naval e de apoio
administrativo ao ministro da Marinha e, por sua vez, à Secretaria de Estado, que era o
órgão responsável pelas principais decisões administrativas e operativas da Marinha.
Assim, os cartorários que gerariam o Arquivo da Marinha exerciam funções correlatas
a arquivos correntes, organizando a documentação das organizações militares com
rotina administrativa complexa (SILVA, 2009).
Em 1907, sob o efeito da reforma na Administração Naval promovida pelo
ministro almirante Alexandrino Faria de Alencar, foi criado um aparelho com a função
de guarda duradoura

dos

documentos

que tinham

finalizado

suas

“vidas

administrativas” em todos os órgãos vinculados ao Ministério da Marinha, congregando
uma Diretoria da Biblioteca, um Museu e um Arquivo. O decreto de criação definia que
“O Arquivo se destina à guarda e conservação de todos os documentos remetidos pelas
inspetorias navais e diretorias”,4 contudo, não foi a partir da criação desta organização
que a administração naval percebeu a historicidade do conjunto documental produzido
ao longo do século XIX. Apesar de contar com um arquivo único para onde eram
remetidos os documentos produzidos pelos seus diversos órgãos quando findava sua
utilidade imediata, a Marinha ainda não reconhecia nos mesmos a função de
testemunhos de seu passado. Embora contando com um aperfeiçoamento na estrutura,
este Arquivo, criado em 1907, manteve uma finalidade eminentemente administrativa,
pois

1

Regulamento nº 2, de 2 de janeiro de 1838 que cria o Arquivo Público do Império.
Decreto de 13 de janeiro de 1834.
3
Decreto nº 114, de 4 de janeiro de 1842.
4
Decreto nº 6510, de 11 de junho de 1907.
2
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Sua estrutura, voltada a um público interno, ainda não o
classifica como um arquivo de pesquisadores, mas sim um
arquivo administrativo, corrente e intermediário – porque ainda
servia aos interesses de quem produzia os documentos (as
repartições navais) (REITZ, 2007. p. 25-26).

Somente em 1943 foi reconhecida a necessidade da guarda e publicidade do
acervo documental da Marinha para demandas que excediam sua vida administrativa,
quando foi criado o Serviço de Documentação da Marinha (SDM),5 com a finalidade de
conservar a memória e o patrimônio artístico da Marinha. Mas foi justamente sua
função pública, de arquivo aberto a pesquisadores, que destacou as lacunas do Arquivo
da Marinha quanto ao acervo documental dos oitocentos. Entretanto, como afirmou Le
Goff, o documento por si só não se faz suficiente para reconstrução do passado, segundo
o historiador francês,
De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu
no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que
operam no desenvolvimento temporal do mundo e da
humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e
do tempo que passa, os historiadores. Estes materiais da
memória podem apresentar-se sob duas formas principais: os
monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do
historiador (LE GOFF, 1996, p. 535).

Embora a criação do SDM tenha promovido um avanço em direção à
disponibilização dos documentos, existia uma deficiência que dificultava o
aprofundamento das pesquisas, a falta de uma ferramenta eficiente de pesquisa que
facilitasse a entrada no acervo que agora se encontrava sob a guarda do Arquivo
Nacional. Por outro lado, as pesquisas que se debruçavam sobre a Marinha no século
XX encontravam à sua disposição, sempre respeitando as políticas de acesso,6 séries
documentais completas, abarcando documentação produzida por toda a gama de
organizações militares da estrutura do Ministério da Marinha.7
5

Decreto-lei nº 5.558, de 8 de junho de 1943.
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
7
Sugerimos àqueles que venham a se interessar pelo estudo e pesquisa acerca da Marinha do Brasil, as
obras introdutórias para compreensão da administração naval, CAMINHA, Herick Marques. Organização
6
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No acervo do século XIX não é verificada a mesma abrangência como nos
períodos posteriores, encerrando-se nos registros de pessoal militar, os chamados
Livros-Mestres, documentação normativa publicada nas Ordens Gerais ou Ordens do
Dia do Quartel General da Marinha, relatórios ministeriais, atas do Conselho Naval etc.
Para o último quartel daquele século já se encontra documentação produzida por
organizações militares mais complexas e de caráter mais duradouro, como séries
documentais do Estado-Maior General da Armada, Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro, Batalhão Naval, escolas de formação e especialização de oficiais e praças,
avisos e correspondência do Gabinete do Ministro, além dos livros de quarto8 e de
socorros9 de alguns navios da passagem do século XIX ao século XX.
Estas lacunas se devem à transferência da guarda de um conjunto de documentos
em períodos anteriores ao reconhecimento da necessidade de um Arquivo “Histórico”
para a Marinha, quando somente se avalizava a necessidade da guarda de documentação
enquanto mantivesse função administrativa ou probatória. Assim, ao longo das décadas
de 1910 e 1920,10 verifica-se diversas transferências de documentos dos períodos
colonial e monárquico para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e para
o Arquivo Público Nacional, período em que estava ocorrendo uma nova organização
com novo regulamento.
A maior parte das séries documentais foi enviada ao Arquivo Nacional e não
poderiam ser esquecidas. Esse imenso conjunto documental constitui um único fundo no
Arquivo Nacional, denominado “Série Marinha” e composto por 18 subséries
organizadas segundo arranjo arquivístico implementado por Henri Boullier de Branche
na década de 1960,11 totalizando 448,43 metros lineares de documentos. A subsérie XM

e administração do Ministério da Marinha no Império. Rio de Janeiro: SDM/Funcep, 1986 e CAMINHA,
Herick Marqus. Organização e administração do Ministério da Marinha na República. Rio de Janeiro:
SDM/Funcep, 1989.
8
Livro de Quarto é o documento onde são registradas todas as ocorrências durante um quarto de hora (um
dia é dividido em quartos de seis horas) de um dia de atividades dentro de um navio, assim como em
qualquer unidade militar.
9
Durante o século XIX, os livros de Socorros eram o documento onde se registravam os militares de uma
unidade militar, tanto em navios quanto em unidade de terra. Neles pode se encontrar registro de origem e
forma de ingresso na Marinha, características físicas, internações hospitalares, soldo (salário), filiação,
naturalidade, nacionalidade e fardamento dos militares. Esse documento foi substituído quando da criação
do Gabinete de Identificação da Marinha – GIM no início do século XX.
10
Livros dos Documentos Remetidos ao Arquivo nacional vol. 1, códices nº 14336 e vol. II, códice nº
14337. Arquivo da Marinha – DPHDM. Rio de Janeiro. 1910/1920.
11
Este arranjo arquivístico, apesar de abranger toda a “Série Marinha”, não permite um acesso
aprofundado ao seu conteúdo, pois as 18 “subséries” e cada um dos maços documentais estão
identificados, de maneira geral, pela organização produtora ou recebedora de documentos, sem nenhuma
discriminação por temática. Também, desestimula o pesquisador que tem acesso a este fundo que a
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− Ministro e Secretaria de Negócios Estrangeiros − reúne a documentação recolhida do
gabinete do ministro da Marinha e é a maior do conjunto, com mais de cem metros
lineares.
É neste conjunto documental que se concentra grande parte da trajetória de
criação e formação da Esquadra brasileira, originando o que hoje é a Marinha do Brasil
que, ao longo daquele processo, participou da construção do Estado nacional brasileiro.
Alguns eventos marcaram essa trajetória, como a transmigração da Família Real para o
Brasil, em 1808 e a instalação da administração naval no Rio de Janeiro. Mas foi
durante as lutas pela consolidação da autonomia política do Império, nas campanhas
internas e externas que enfrentou ao longo do 1º Reinado e da Regência, e finalmente,
durante o Segundo Reinado, que a Marinha se estruturou como Força Militar
consolidando seu poder naval durante a Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do
Paraguai.
Na medida em que a História se aproximava de outras áreas do conhecimento,
sobretudo da teoria social e da antropologia, surgiam novas abordagens enriquecendo a
historiografia, processo que influenciou a produção historiográfica acerca dos militares
e suas instituições. Por exemplo, no que se refere ao estudo da guerra, é possível reter
atenção nos espaços de conflito, nas opções geoestratégicas, na logística, nos recursos
tecnológicos, nas relações entre líderes e liderados, nas culturas políticas, imaginários,
identidades e sentimentos dos combatentes, entre outras possibilidades de abordagens,
perspectivas teóricas e metodológicas. Enfim, multifacetados enfoques temáticos
refinaram e sofisticaram a produção historiográfica e o debate decorrente.12
Em síntese, atualmente aqueles que se debruçam sob os acervos e
documentos produzidos pelas instituições militares procuram analisar o fenômeno
militar sob uma nova ótica, em que os diversos fenômenos relacionados à guerra são
integrados em uma compreensão analítica mais ampla, dialogando com outras áreas
do conhecimento, contrapondo-se a um modelo tradicional que privilegiava o estudo
técnico das grandes batalhas, narradas de forma descritiva, memorialista e centrada
no culto aos grandes heróis. A historiografia militar tradicional não concebia o
descrição mais pormenorizada encontrada diz respeito ao maço documental, que reúne, nos maços
inicialmente trabalhados pelo projeto, de 70 a 300 documentos.
12
Os argumentos aqui apresentados são baseados nas discussões formuladas na comunicação:
LOUREIRO, Marcelo; RESTIER, Renato. História política, história social e história militar: três histórias
em busca de um eixo teórico-metodológico comum. Apresentada no Instituto Histórico e Geográfico
Militar Brasileiro – IHGMB, Revista Brasileira de História Militar, ano III, n. 8, ago. 2012.
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militar e as instituições militares dentro dos contextos sociais, cultural, psicológico,
geográfico, como agente receptor e transformador.
Recaiu sobre a história militar certo ostracismo. Marcada pela fragilidade de
suas problematizações e distanciamento dos demais campos da história, ela foi por
um longo tempo marginalizada em função da crítica que nasceu da revolução
historiográfica promovida pela corrente hegemônica francesa liderada pelo grupo
dos Anales. A mais pesada acusação foi que a história militar estaria distante do
estatuto científico da história13 com tendências factualistas. Por um lado, não seria
justo condenar a história militar, enquanto campo historiográfico, a uma história
factual ad hoc, por outro lado, não é também correto afirmar que suas mudanças
hoje são singulares em relação aos outros campos da história. Na medida em que a
história militar tenta se deslocar do centro dessa crítica, ela se insere na disputa no
interior do campo da ciência história, reivindicando para si um estatuto de
cientificidade. Nesse sentido, os historiadores que se debruçam sobre a temática
militar têm ampliado suas perspectivas de análises e lançado novos olhares sobre as
fontes.14
Hoje entendemos que tudo o que restou de uma sociedade e que nos
possibilita elaborar um conhecimento da mesma – conhecimento relativo e
provisório – é fonte histórica, e o historiador manuseará as fontes para dar-lhes a
forma, ou seja, as fontes só responderão o que o historiador perguntar. Para E. H.
Carr, as fontes estão disponíveis ao historiador como “os peixes estão na tábua do
peixeiro”. O historiador, tal como o peixeiro, “deve reuni-los, depois levá-los para
casa, cozinhá-los, e então servi-los da maneira que o mais atrair” (CARR, 1982, p.
37-38). Os fatos não são autoexplicativos.

13

Consideramos as discussões de Thomas S. Kuhn (1998) acerca da cientificidade da disciplina história.
Alguns estudos que apontaram para uma renovação no campo da História Militar podem ser
encontrados na obra de Celso Castro, Vitor Izecksohn e Hendrik Kraay (2004). Na esteira dessas
renovações e com o esforço por uma preocupação em manter o debate acerca da temática militar, foram
criados centros de estudos e cursos de pós-graduação onde são desenvolvidos trabalhos na área de história
militar. O objetivo é, além de formar especialistas, ampliar o debate e as discussões visando à renovação
do campo. Nesse caminho, o curso de pós-graduação em história militar no programa de pós-graduação
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), sob a coordenação do prof. dr. Paulo
André Leira Parente e sua versão no modelo Ensino a Distância – EAD promovido pela Universidade do
Sul de Santa Catarina (Unisul), são movimentos incipientes, porém com pretensões fecundas. E ainda,
nos diversos fóruns de debates e principais congressos na área de história, a temática militar tem
contribuído com a participação de trabalhos e estudos renovadores, como por exemplo, nos últimos
encontros nacionais da ANPUH, onde se percebe, ao menos, a presença de um ou mais simpósios
temáticos dedicados a temáticas sobre militares.
14
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Cabe ao historiador ir ao passado e interrogar as evidências que
este deixou com as perguntas adequadas, munido dos conceitos
e métodos apropriados, para este passado oculto se revelar em
sua lógica subjacente, agora por ele percebida, muitas vezes,
ignorada por seus próprios agentes. (ALBUQUERQUE
JÚNIOR, 2007, p. 24).

Tais renovações metodológicas do conhecimento histórico e, inclusive, da
história política e social, estão sendo aplicadas ao estudo dos fenômenos militares, o
que permite renovar as investigações neste campo de pesquisa, resultando em um
revisionismo historiográfico. Em outras palavras, atualmente os esforços estão
voltados para analisar o fenômeno militar sob novas perspectivas, com novos
objetos, procurando aprofundar a visão sobre temas já analisados, enfim, levando em
consideração todos os fatores da sociedade e do tempo em que está inserido o objeto
de pesquisa.
A partir dessa concepção, as batalhas se tornam um dos objetos da história
militar − a história militar não se esgota na batalha, e a batalha não perde
importância, já que não é possível pensar no soldado e não pensar na batalha, na
“guerra” em todas as suas conotações no tempo e espaço. São objetos da história
militar hoje os desdobramentos da guerra nas estruturas sociais, políticas, culturais e
seus diferentes significados em diversas culturas: a relação do fenômeno militar na
organização sociocultural; as tradições (símbolos, imagens, canções); o estudo das
instituições militares e as questões de gênero nas Forças Armadas. Enfim, há um
campo fértil para o desenvolvimento de pesquisas. Segundo Paulo André Leira
Parente,
Os estudos produzidos no campo de investigação da História
Militar

devem

estar

atentos

aos

novos

métodos

e

procedimentos de investigação surgidos nas ciências sociais.
É importante buscar a incorporação de tais métodos e renovar
constantemente o campo de investigação da história.
(PARENTE, 2006, p. 69).

Seguindo essa tendência desde 2006, a Marinha do Brasil, através da Diretoria
do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), organização
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responsável pela elaboração da história desta instituição, iniciou o processo de
levantamento descritivo de um conjunto documental que tem como origem o Ministério
e Secretaria dos Negócios da Marinha, sob guarda do Arquivo Nacional, conjunto este
denominado Série Marinha.
Por meio deste levantamento, teremos a possibilidade de facilitar o acesso ao
acervo documental, promovendo a pesquisa em documentos ainda não explorados. Aos
pesquisadores interessados podemos propor uma releitura sobre a construção da história
nacional à luz da dinâmica da organização da Marinha ao longo do século XIX, na sua
estrutura burocrática como Secretaria de Estado e no papel operativo enquanto força
armada. E ainda, para o entendimento do modo como essa instituição está inserida na
organização do Estado brasileiro no século XIX.
No quadro abaixo é possível verificar que, embora superficialmente, o acervo
contempla um número significativo de agências da estrutura administrativa e operativa
da Marinha Imperial.
Organização Militar (Agência)

Metragem linear

1

Arsenais de Diversos Estados (XVIII M)

0,06m

2

Cirurgião Mor Hospital da Marinha (XIX M)

0,17m

3

Escola Naval – Academia de Marinha (VI M)

0,17m

4

Capitania dos Portos (XVI M)

0,21m

5

Arsenal de Pernambuco (XIII M)

1,85m

6

Batalhão Naval – Inválidos (XV M)

2,15m

7

Intendência da Bahia (IX M)

5,9m

8

Pagadoria (II M)

5,61m

9

Intendência da Corte (VII M)

7,60m

10 Intendência e Inspeção da Bahia (XI M)

7,65m

11 Arsenal da Bahia (VIII M)

11,3m

12 Inspeção do Arsenal de Pernambuco (XII M)

11,25m

13 Inspeção do Arsenal da Corte (V M)

12,2m

14 Quartel General e Conselho Naval (III M)

42,7m

15 Navios-Força Naval-Distritos Navais (IV M)

57,46m

16 Socorros de Marinha-Corpo de Fazenda (XVIII M)

80,41m

17 Contadoria (IM)

89,49m

18 Ministro-Secretaria de Estado (X M)

112,25m

Total metragem

448,43m
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O projeto foi viabilizado graças à parceria com a Seção Brasileira da Comissão
Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental (Coluso) e
do convênio firmado com o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) junto ao
Departamento de Estágios e Bolsas (Cetreina) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), que possibilitou a participação de seis alunos da graduação em História.
Os estagiários participam de treinamento, composto por um minicurso de introdução à
história da Marinha do Brasil no século XIX para cada nova turma que ingressa no
projeto, e, a partir de leituras selecionadas pelo departamento de História da DPHDM,
são apresentadas a estrutura administrativa e operativa da instituição e sua atuação em
conflitos externos e internos durante o período imperial.
Este projeto tem como objetivo realizar um levantamento descritivo da
documentação oriunda do Ministério e Secretaria de Estado e Negócios da Marinha sob
a guarda do Arquivo Nacional, cuja finalidade é a preservação da memória da Marinha
oitocentista e sua trajetória histórica. A partir deste levantamento está sendo elaborado
um banco de dados que incrementará o acesso à documentação, permitindo a busca
qualificada em eixos temáticos específicos. A metodologia de descrição e elaboração do
banco de dados se fundamenta na análise textual primária da documentação do período
e posterior descrição obedecendo as orientações da Norma Brasileira de Descrição
Arquivística (Nobrade). Propõe-se como método o levantamento documental das
subséries, tornando possível aos pesquisadores a interação entre discursos perenizados
em cada um dos documentos, vivificando as redes relacionais que permeavam os
diversos segmentos organizacionais da Marinha Imperial Brasileira.
O projeto já descreveu um volume de mais de 28 mil documentos, entretanto, é
imprescindível informar que o número de documentos quantificados é maior que os
documentos descritos devido a grande quantidade de anexos junto ao documento
principal. Tendo como objetivo respeitar a organização própria de cada documento, são
descritos na mesma ficha todos os itens anexados ao documento principal, evitando
assim uma descaracterização do item documental trabalhado e sua disposição e
organização original, isto é, preserva-se o caráter processual da documentação.
É importante destacar que, nos conjuntos documentais analisados até o presente
momento, o número de documentos, com um ou mais anexos, gira em torno de 45% do
total já trabalhado. Muitas das vezes os anexos estão relacionados ao documento
principal e contêm informações mais relevantes, em alguns casos são encaminhados
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para subsidiar uma tomada de decisão do Ministro da Marinha ou, em sentido contrário,
para justificar a decisão do ministro perante o Governo Imperial e da própria instituição,
envolvendo órgãos como o Conselho de Estado e a Assembleia Legislativa. É possível
encontrar um item documental com três anexos, outro com 68 anexos e até mesmo
contendo mais de cem anexos, compondo verdadeiros processos.
Diante da dinâmica de descrição dos documentos, estamos trabalhando no
sentido de adotar futuramente o software livre AtoM.15 A ferramenta digital é destinada
a apoiar as atividades de descrição arquivística em conformidade com os padrões do
Conselho Internacional de Arquivos (CIA), que junto aos colaboradores do projeto
AtoM está sendo disponibilizada como um software livre, de forma que as instituições
arquivísticas tenham acesso a um sistema gratuito, fácil de usar e que as permitam
disponibilizar seus acervos on-line.
A plataforma se encontra em fase de testes técnicos e estruturais em nossa rede
de computadores, e por esse motivo optamos, concomitantemente, pela elaboração e
confecção de uma ferramenta de pesquisa acompanhando a dinâmica da própria
descrição do acervo documental. O conteúdo que está sendo descrito será
disponibilizado por meio da ferramenta de pesquisa, organizado em arquivos digitais em
formato PDF acompanhando a organização disposta no Arquivo Nacional, por maços
documentais em suas respectivas subséries, conforme o método já aplicado na descrição
do acervo, facilitando assim o acesso prévio ao conteúdo já descrito. Esse formato, que
é utilizado pelo Arquivo Nacional inclusive, disponibiliza por meio de seu mecanismo
de busca, de maneira satisfatória, informações prévias dos documentos assim como sua
localização no acervo. O objetivo é facilitar o acesso à Série Marinha na medida em que
está sendo descrita, e que futuramente estará disponível via internet, na página da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). Atendendo
ao disposto no Convênio Conarq/Cetreina-UERJ, disponibilizaremos o material para o
Arquivo Nacional.
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AtoM é um acrônimo para Access to Memory (acesso à memória).
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O sertão brasileiro e o conceito de
civilização e barbárie no imaginário
social do século XIX

Cesar Augusto Neves Souza
Graduado em História pela
Universidade Federal do Tocantins.

Resumo: Este texto tem por objetivo analisar a distinção de civilização e barbárie no

imaginário social do século XIX. Os trabalhos estudados para a composição do presente
texto foram dos autores: Maria Elisa Noronha de Sá Mäder, cujo o título é Civilização e
barbárie: a representação da nação nos textos de Sarmiento e do Visconde do Uruguai;
Luiz Francisco de Albuquerque Miranda com o artigo O sertão dos viajantes; e o texto
de Ivo Coser Civilização e sertão no pensamento social do século XIX. O texto está
dividido em três momentos, a saber: introdução, um breve passeio histórico sobre o
pensamento europeu acerca dos povos da América, e conclui com a dicotomia
civilização e barbárie entre o litoral e o interior do Brasil.
Palavras-chave: Barbárie; civilização; sertão.

The Brazilian backlands and the concept of civilization and barbarism in the
social imaginary of the nineteenth century
Abstract: This text aims to analyze the distinction between civilization and barbarism

in the social imaginary of the nineteenth century. The works studied for the composition
of this text were the authors: Maria Elisa de Sá Noronha Mäder, whose title is
Civilization and barbarism, the nation’s representation in Sarmiento and Uruguay
Viscount texts; Luiz Francisco de Miranda Albuquerque with article The backcountry
travelers; and the text of Ivo Coser Civilization and hinterland in the social thought of
the nineteenth century. The text is divided into three stages, namely: introduction, a
brief historical tour of European thought about the people of America and concludes
with the dichotomy civilization and barbarism between the coast and the interior of
Brazil.
Keywords: Barbarism; civilization; backcountry.
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Introdução

O

sertão era um lugar misterioso para quem morava nas cidades litorâneas no

século XIX. A construção da identidade brasileira perpassa pela questão
fundamental da diferença entre o estereótipo de sertão e o estereótipo de

litoral. E os habitantes do sertão figuravam como a representação do desconhecido.

Neste escopo, o sertão ocupa no imaginário da sociedade oitocentista uma posição
mitológica, ou para os citadinos, o terreno do fabuloso. O sertão brasileiro é um lugar
pelo qual revela o desconhecido e a incerteza.1 Deste modo, o interior do Brasil ganhou
um status tanto de marginalidade como de um lugar enigmático. E em pleno século XIX
o sertão ainda representa um ambiente onde a produção econômica é parva, insuficiente
para gerar grandes lucros, em que os ataques indígenas são constantes. Assim sendo,
este trabalho tem por objetivo analisar a distinção de civilização e barbárie no
imaginário social do século XIX. Os textos e artigos citados para fundamentação deste
trabalho foram de Maria Elisa N. de Sá Mäder, Ivo Coser e Luiz Francisco A. Miranda.
O século XIX foi profundamente caracterizado pelo ideal do progresso
científico, amparado pela filosofia positivista. Isto fez com que o Brasil eminentemente
rural passasse a ser visto perante os olhares europeus como sinônimo de atraso. E esse
atraso teria no sertão seu maior símbolo, portanto, era preciso civiliza-lo. Até mesmo a
literatura e a opinião pública eram influenciadas pelo conceito de modernidade oriundo
do progresso científico, ao ponto de tais conceitos servirem de pano de fundo para
praticamente todos os discursos pronunciados e publicados durante os oitocentos, por
meio de autoridades políticas, matérias jornalísticas e relatórios científicos sobre o
Brasil.
Todo este imaginário sobre o sertão teve suas raízes em uma série de
precedentes históricos que vêm desde os primeiros projetos de chegada do europeu à
América. A natureza exótica do Novo Mundo foi classificada pelos europeus como
selvagem e inóspita. Esta classificação também é devido ao tipo de espécies que aqui
viviam, consideradas débeis. Maria Elisa Noronha de Sá Mäder, em sua tese A
civilização e a barbárie, traça um histórico do imaginário Europeu acerca do Novo
Mundo, e nos convida a conhecer os atuais conceitos que diferenciam ou separam o

1

O interior do Brasil conhecido como sertão não era de modo algum homogêneo. Não buscamos neste
texto caracterizá-lo, mas antes, de forma geral analisar o pensamento sobre o sertão e seus moradores
como bárbaros e rudes. Não se tem como propósito relatar as diferenças dentro deste interior.
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civilizado do bárbaro, que tiveram suas origens antes da chegada do europeu a este
continente. A tese da historiadora Mäder contribuiu de forma vultosa para o presente
texto. Ela analisa o conceito de nação e de identidade nacional a partir da dicotomia
civilização versus barbárie como eixo central, tomando como ponto de partida as
representações do olhar estrangeiro sobre as Américas.
Sobre os conceitos de barbárie e de civilização foram utilizados o Dicionário
composto pelo padre d. Rafael Bluteau e reformado por Antônio de Morais Silva em
Lisboa, em 1789. E o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa de Luiz Maria da
Silva Pinto, de 1832. Acreditamos ser usual e oportuno a citação dos mesmos, a fim de
compreender os conceitos de barbárie e de civilização para a época, evitando sobretudo
incorrer em anacronismos. O artigo do cientista social Ivo Coser, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, no qual discute o sertão e a civilização no pensamento social
do século XIX, também foi de grande valor para este trabalho. Do mesmo modo, o
artigo de Luiz Francisco de Albuquerque Miranda, pois em seu estudo é abordada a
presença dos viajantes naturalistas no sertão brasileiro, e analisados os discursos e as
considerações que estes fizeram sobre o sertão. Dentre alguns tópicos pode-se observar
que as leituras feitas por esses cientistas eram orquestradas pelas diferenças que
variavam entre o civilizado e o bárbaro, entre o moderno e o atrasado.
Além das fontes bibliográficas citamos o jornal Diário Fluminense2 que emitia
as decisões políticas de d. Pedro I. Buscamos neste jornal apenas duas citações com o
intuito de somente manifestar que a dicotomia sertão/barbárie e litoral/civilizado
povoava grande parte da mentalidade do século XIX.
Este artigo se estabelece no entreposto do pensamento sobre a civilização e
barbárie no imaginário social do século XIX, uma vez que o pensamento social sobre o
sertão era sustentado no estereótipo de que moradores do sertão não eram civilizados. O
caminho percorrido foi a pesquisa de cunho bibliográfico e análise de duas matérias
publicadas no jornal Diário Fluminense. Procurou-se, como pano de fundo, trilhar pelas
correntes da história cultural como suporte teórico nos quais serviram de bases para a
construção do presente texto. Por essa via, utilizamos as reflexões do historiador Roger
Chartier como base para a fundamentação. Embora não seja citado diretamente, sua
leitura muito contribuiu para a reflexão. Como diz o historiador; as ideias compõem o
2

Diário Fluminense era um periódico pertencente ao Partido Conservador, criado durante o reinado do
imperador d Pedro I. Defendia os interesses da Monarquia e publicava os atos do governo imperial.
Vigorou de 21/5/1824 a 24/4/1831. O objetivo era atacar os jornais de cunho liberal como o Aurora
Fluminense.
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imaginário coletivo representando, por conseguinte, um mundo social e uma
comunidade imaginada (CHARTIER, 2002).
Antes de entrarmos diretamente no tema foi feito um breve histórico que resgata
a chegada do europeu e o imaginário que este tinha sobre o povo que aqui habitava.
Antecedentes históricos

O grupo de ideias que gravitavam sobre o conceito de civilização e de barbárie
no sertão brasileiro remete-nos a um passado histórico que antecede a chegada de
Colombo à América. Esta dualidade esteve presente tanto nos relatórios de viajantes
naturalistas como nos relatos de missionários que estiveram no novo continente
(MADËR, 2006). A literatura da época tecida pela tradição romântica vai retratar a
natureza do Novo Mundo como selvagem e não humano. O Novo Mundo, portanto, se
apresenta perante o europeu como um enigma que precisa ser decifrado.
O naturalista e matemático Georges-Louis Leclerc, conhecido sob o título de
Conde de Buffon,3 formulou uma tese que aferia a ‘debilidade’ e a ‘inferioridade’ dos
povos ameríndios. Descreve que as espécies de animais presentes no continente
americano são inferiores e mais frágeis do que as da Europa. Segundo sua tese, o clima
dos trópicos era hostil ao desenvolvimento dos animais e dos homens. A ausência de
animais de grande porte em sua vasta natureza seria para o naturalista como um sinal de
debilidade e de enfraquecimento orgânico. Buffon não foi mais radical do que Cornelius
de Pauw.4 Este apresentou o homem americano não apenas como um ‘imaturo’, mas
como um degenerado, obra de uma maldição divina e portador de uma natureza
anêmica.
O naturalista alemão Alexander Von Humboldt em sua visita à América
reconhece a complexidade das variedades presentes na natureza do continente. E desta
forma contrapõe as ideias de Buffon e de Pauw. Humboldt ressalta a forte ligação do
nativo para com a natureza, e conclui não haver parâmetros que estabeleçam uma escala
hierárquica entre o homem europeu e o ameríndio. Por este motivo, pensar a natureza
3

Buffon influenciou cientistas como Lamarck e Charles Darwin. E pensava que o nativo do Novo Mundo
era ‘débil’ e ‘imaturo’ devido a não ter submetido a natureza ao seu favor, deixando-a intacta. Ele adotou
o conceito de Montesquieu que defendia que o europeu e o asiático eram mais civilizados por habitarem
em climas mais temperados. Enquanto nas Américas, o clima dos trópicos favorecia todos os tipos de
desvios negativos.
4
Cornelius de Pauw, filósofo e geógrafo, foi um clérigo. Nasceu em 1739, em Amsterdã. Ele reduz os
americanos a povos sem história e impossibilitados de saírem do estado selvagem.
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como um obstáculo para o desenvolvimento de muitas espécies, como fora relatado
pelos viajantes Buffon e Pauw, não constitui, para Humboldt, degeneração. Seus
escritos acabaram por atribuir uma identidade natural ao homem americano, conferindo
assim uma relação entre o homem e a natureza.5
O pensamento europeu sobre a identidade do nativo valorizou a ligação que este
tinha com a terra e com suas tradições históricas. Pois, se o passado pré-colombiano
remetia aos olhos do europeu a ideia obscurantista de atraso sem muitas glórias,
diferente dos matizes iluministas da Europa, restava-lhes atribuir ao Novo Mundo o
orgulho das belezas naturais (MADËR, 2006). A natureza dentro desta concepção de
mundo torna-se um componente fundamental na construção da identidade cultural e
ética do nativo americano.
Alexis de Tocqueville observa, no primeiro volume de A democracia na
América, que foi o alto grau de civilização da América do Norte que pôs um termo à
barbárie dos povos primitivos. Por este motivo, os Estados Unidos seriam uma
referência para toda a América. Tocqueville, ao escrever sobre o espaço privilegiado em
que os Estados Unidos foram formados, relata que os americanos do Norte tinham a
natureza ao seu favor.6 Engrandece o fato pelo qual o americano possuía todos os meios
para a prosperidade. Entretanto, diz que os europeus ao chegarem ao Novo Mundo o
encontraram vazio.7 A natureza que antes era considerada como enigma agora passa a
ser apropriada pelo colono inglês.
A América do Norte é para os americanos como um paraíso escolhido por Deus,
uma dádiva do Criador, como os “primeiros dias da Criação”. E acrescenta:
Nesse estado, ela não se oferece mais ao homem isolado,
ignorante e bárbaro das primeiras idades, mas ao homem já
senhor dos mais importantes segredos da natureza, unidos aos
seus semelhantes e instruídos por uma experiência de cinquenta
séculos (TOCQUEVILLE, 2005, p. 329).

Tocqueville ao exaltar a grandeza dos Estados Unidos firma seu discurso entre o
conceito de civilização e barbárie, por isso, avalia a América como um território vazio,
5

Ver a obra Facundo, de Alexander Von Humboldt.
Deste modo, a natureza dos trópicos, que antes da colonização europeia era visualizada como
degenerada e desconhecida, passa a ser para os Novos Estados do Novo Mundo como um meio de
construção nacional.
7
Do termo ‘continente vazio’ subtende-se a ausência do modelo civilizador europeu.
6
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ou quando muito, habitado por tribos errantes sem interesse em explorar as riquezas
naturais. Como na citação: “Mas a América do Norte era habitada apenas por tribos
errantes que não pensavam em utilizar as riquezas naturais do solo” (TOCQUEVILLE,
2005, p. 328). E mais adiante pontua o caráter isolado, ignorante e bárbaro do nativo
americano, alheio ao modelo de civilização europeu e à religião cristã.8 E, além disso, a
presença dos índios era vista como nula, pois mesmo com a presença deles, Tocqueville
escreve que o novo continente se encontrava como nos primeiros dias da criação. Ou
seja, era a falta da civilização europeia que caracterizava a região como desértica ou
como território vazio.
O mesmo conceito vai estar presente no artigo do professor Luiz Francisco de
Albuquerque Miranda.9 Em seu texto Viajantes no início do século XIX, ele vai retratar
as representações do sertão descritas pelos cientistas europeus, em que distante do
mundo urbano o viajante é tomado por um profundo sentimento de nostalgia e angústia
(MIRANDA, 2008), pois no sertão a percepção do tempo não era igual à rotina da
cidade, em que o movimento das pessoas, dos transportes e do trabalho cadenciava o
ritmo da vida urbana. A vida campestre era diferente; o sertanejo saia de sua casa, partia
para a roça, limpava o terreno e preparava-o para o plantio. Esperava pacientemente a
semente germinar e acompanhava o crescimento para finalmente colher o fruto. Este
processo proporcionava ao estrangeiro uma sensação de lentidão interminável, assim
como o sistema econômico preponderantemente baseado nas trocas comerciais seguia a
passos lentos.
Sertão bárbaro e litoral civilizado no Brasil

No decorrer do século XIX, os políticos da capital do Império brasileiro
fomentaram diversos debates acerca das diferenças entre a cidade e o sertão. Este
dualismo, evidente nos discursos políticos, que atribuía o perfil de civilidade aos
moradores da cidade e o de rudeza ou barbárie aos moradores do sertão, fez parte do
imaginário social dos tempos imperiais. As discussões políticas deste período giravam
basicamente em torno destes dois eixos.
8

Segundo Mäder a natureza era para os Estados latinos-americanos como ‘escopo’ de uma nação
imaginada. Podemos ver isso no caso dos Pampas como identidade de uma região. Também podemos
aventurar que essa mesma utilização da paisagem natural como fator constitutivo da construção nacional
esteve presente em nossa literatura política, desde as matérias publicadas em jornais sobre o sertão
brasileiro até obras publicadas por autoridades políticas ao longo do século XIX.
9
Luiz Francisco de Albuquerque Miranda é professor pela Universidade Federal de São João Del Rei.
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Em consulta ao Dicionário da Língua Portuguesa do ano de 1789, a palavra
‘civil’ significa “aquele que pertence à cidade; e que vive sob certas leis que regulam as
ações dos homens enquanto cidadãos e como membro do Estado secular”. A palavra
sertão significa “longe ou contrário de marítimo, no coração das terras”. Convém
consultar também o Dicionário da Língua Portuguesa publicado no ano de 1832. Neste,
a palavra ‘civilidade’ denota urbanidade, civil é o homem que pertence à cidade e vive,
portanto, debaixo de certas leis. A palavra ‘bárbaro’ significa aquele que não tem
civilidade, é cruel e desumano.
Em 1831, o padre Diogo Antônio Feijó assinalava que “Os cidadãos
proprietários e industriosos, esses por sua vez, constituem a massa mais rica e populosa
do Império” (COSER, 2005, p. 239). Ora, os moradores dos espaços urbanos,
vinculados ao sistema trabalhista, eram chamados de industriosos e, por conseguinte,
mantenedores da ordem, pois as leis que regem o trabalho produzem no trabalhador uma
disciplina de horários, de costumes e de apego aos bens. Na contramão deste contexto se
encontram os moradores do sertão apontados como desordeiros que se envolviam em
conflitos armados ou que viviam a seu bel prazer. Sertão era o refúgio dos criminosos e
dos fugitivos. Assim apontava Evaristo da Veiga: “Os vagabundos que ameaçavam os
bens” (COSER, 2005 p. 239).
A presença do comércio, fábricas e dos órgãos públicos instituíam uma rotina de
horário e de disciplina nos trabalhadores das cidades litorâneas. Os locais de encontro,
como praças, bares e igrejas, fortaleciam a troca de informações e os laços de interesses
entre os cidadãos. Ser civilizado era possuir modos urbanos, assim como ser educado,
polido e comedido nas palavras e nos gestos. O termo civilizado era concebido como
um adorno que uma pessoa acrescentava ao seu espírito. A partir deste paradigma, o
homem do sertão representa o sentido contrário, posto que se refere ao homem áspero,
bárbaro, que não se guiava por laços de interesses a grupos sociais, políticos e
trabalhistas.
No ano de 1832, o ministro da Justiça Honório Hermete escreveu que os
conflitos armados são os maiores problemas do Império. Para este político, a falta de
hábitos urbanos e de uma rotina inerente à vida civilizada das grandes cidades eram as
principais causas da existência de revoltas ‘populares’. Como aconteceu, por exemplo,
na revolta da Cabanagem, formada em sua maioria por guerrilheiros de classes baixas.
Deste modo, os conflitos eram muito mais falta de civilidade do que realmente as
“causas” que estariam na própria conjuntura política e social do conflito.
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A dualidade civilização/barbárie esteve presente nos debates do ministro da
Justiça Visconde do Uruguai,10 adepto do Partido Conservador e defensor de uma
política centralizadora. Em 1841, o Visconde elaborou um relatório que descreve a
existência de duas sociedades no Brasil, a do litoral e a do interior. Visconde do
Uruguai afirmava sobre a administração pública: “As atribuições no poder central é a
melhor solução quando as localidades são bárbaras” (COSER, 2005, p. 237). Ele
diagnosticava que o estilo de vida peculiar ao homem do sertão diferenciava-os das
cidades marítimas. E, em virtude disso, a descentralização do poder viria a acentuar as
disputas locais, uma vez que o sertanejo não estava ajustado às regras sociais da
civilidade. Entrementes, o sertão não poderia compartilhar de um regime administrativo
de participação popular.11
As fronteiras que separavam as duas sociedades, do litoral e do interior,
provocavam entre si uma distinção de tratamentos, visto que até mesmo a Guarda
Nacional se sujeitava a tratamentos desiguais. Os moradores do litoral por possuírem
propriedade e por pertencerem a diferentes grupos sociais, induziam a Guarda Nacional
a desempenhar um papel mais cordial do que uma possível solução de conflitos no
sertão. Justamente era o valor ao trabalho e à propriedade que promovia uma cultura de
manutenção da ordem e de pessoas civilizadas, conforme o entendimento da época. O
apego à propriedade levava-os a manter e zelar pela ordem. Como segue o comentário
de Coser:
Podemos considerar que a civilização, os hábitos do trabalho e
o amor à propriedade disciplinam os indivíduos, tornando-os
desejosos da manutenção da ordem. Situação que fala de perto
que estão inseridos no mundo dos interesses. Os elementos da
desordem estariam relacionados àqueles indivíduos estáveis,
seja com o trabalho, seja por não possuírem trabalho (COSER,
2005, p. 240).

A visão do sertão como um lugar ausente de regras preocupou as elites políticas
do século XIX. Elas percebiam que a ausência do Estado como órgão regulamentador
consistia em obstáculo ao processo civilizatório da nação. E apenas com sua presença
10

O verdadeiro nome do Visconde do Uruguai era Paulino José Soares de Sousa. Publicou obras como:
Estudos práticos sobre a administração das províncias do Brasil, Tomo I e II; Direito administrativo,
entre outros.
11
Opondo-se ao pensamento conservador, os liberais defendiam a descentralização do poder e de algumas
leis.
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efetiva e acompanhada de uma economia que visasse o lucro e trouxesse o
desenvolvimento iria, portanto, promover uma disciplina interna nas massas
consideradas ociosas e sujeitas às paixões animalescas. Para Honório Hermete, era a
ausência desta disciplina que fomentava o ânimo dos participantes das revoltas
ocorridas no período regencial:
No pensamento político do século XIX, uma parcela
considerável dos habitantes do sertão não está influenciada
pelos efeitos do trabalho; essa massa de habitantes, como não
está submetida a uma atividade econômica regular, sofre a
influência de ódios e paixões desencontradas (COSER, 2005, p.
240).

Os laços sociais baseados no sistema de interesses e na manutenção da
propriedade eram os divisores que separavam o perfil do homem civilizado (da cidade)
e do homem selvagem (do campo). É por esse ângulo que o Visconde do Uruguai
adotou a postura de ser contrário à formação de partidos e às disputas eleitorais no
sertão, tendo em vista que apenas acirraria as disputas entre famílias.12
Em 1825, o padre Amaro publica uma carta de Americus no jornal Império do
Brasil: Diário Fluminense (1825a), que tinha como teor tratar sobre a necessidade de
um júri popular. Ao divulgar a carta, não deixa de fazer referência às diferenças
atenuadoras entre civilização e sertão. Afirma que:
Primeiramente é inegável que a civilização dos distritos
interiores brasileiros não tem proporção alguma com as das
cidades marítimas; o sertão é pela maior parte povoado de
caboclos, onde quem apenas lê é o Vigário e o Barbeiro e o
Escrivão.

O jornal segue afirmando que as populações mais remotas do Império eram
formadas em sua maioria por pessoas iletradas. Não compreendiam o significado de
12

Não é o objetivo proposto por esse trabalho se deter em questões de centralização ou descentralização
do poder. No entanto, para ter uma abrangência maior do período em questão sempre é útil adquirir
maiores informações. Então pode ser uma dica importante verificar as concepções políticas de Francisco
Lisboa, o Timon, que afirmava que em regiões menos desenvolvidas o sistema partidário seria um
instrumento nocivo. E que fortaleceria a rivalidades de mandos políticos locais (Coser, 2005, p. 241).
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crime, e sequer possuíam discernimento do que era justiça. A publicação no jornal é o
reflexo do imaginário social do século XIX.
A diferença entre civilização e barbárie estava presente nos discursos de
autoridades políticas (Diário Fluminense, 1826b), de modo a compreender as razões do
comportamento que teciam a natureza do homem sertanejo, apostilado de bárbaro e rude
pelos intelectuais do século XIX. Conforme o historiador Capistrano de Abreu, o
português do século XV que chegou à Colônia era oriundo das regiões serranas em
Portugal. Possuía um gênio independente, livre das instituições burocráticas naturais à
vida urbana. Era sobretudo de natureza rude e áspera.13 Levava uma vida laboriosa, e
era predisposto à superstição e ao misticismo. Desta forma, não estava sujeito à
disciplina do trabalho de acordo com os padrões da vida urbana. A sua linguagem era
desprovida de metáforas e de eufemismos (CAPISTRANO,1998, p. 53). Capistrano de
Abreu ainda acrescenta:
Com a rudeza de costumes que assinala aqueles tempos, a
segurança da própria pessoa, família e haveres dependia em
grande parte da força e energia individual; daí frequentes
homizios,

agressões,

feridos

e

mortes

habituavam

à

contemplação da violência e da dor, infligida ou recebida. O
espetáculo de penar não repugnava, porque ninguém tinha em
muita conta o padecimento físico (Ibidem, 1998, p. 54).

É possível analisar que as leis civis que regulamentam as ações do homem
urbano não eram a tônica principal dos laços que uniam os portugueses destas regiões
montanhosas. Sujeitos a criarem as próprias regras, tornava-se fácil o surgimento de
desavenças e conflitos. Os litígios eram periódicos. A dor e a morte compunham o
cenário camponês. E ainda mais: “A dureza de têmpera correspondia extensamente um
aspecto agreste, a força muscular era tida em grande apreço” (CAPISTRANO, 1998, p.
54). Tal comportamento ganhou maior expressão com a chegada do negro, igualmente
um “alienígena” em terras americanas, e que serviu para acentuar a distinção com o

13

Capistrano de Abreu usou o termo fagueiro e abstêmio para designar o português do século XV. Para
traçar esse perfil se fundamentou na obra de Francisco Miranda da Costa Lobo, doutor em matemática
pela Universidade de Coimbra, membro da academia de Ciências de Lisboa. Informações obtidas do site:
<http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/H31esfer.htm>. Acesso em: 20 ago. 2015.
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homem urbano. Esta junção corroborou ainda mais o conceito sobre o sertanejo como
um homem bárbaro.
O conceito de civilização associado ao ideal de progresso e liberdade era
procedente do pensamento europeu e bastante presente nos intelectuais da época
imperial (SEVCENKO, 1983),14 especialmente o padrão civilizatório da França. Este
arquétipo foi importado com força para o Brasil, como um exemplo de desenvolvimento
para a humanidade.15 Este modelo aguçou ainda mais as diferenças entre o homem
urbano e o homem do sertão.
O pensamento social brasileiro elaborado sobre o sertão e o sertanejo foi escrito
por intelectuais que moravam no litoral. Narrar é um modo de atribuir ao outro um
aporte de significados. Desta maneira, muito do que se conhece sobre sertão16 é a partir
de quem estava fora dele (CASTANHEIRA, 2008), até mesmo a etimologia do termo
‘sertão’ é um conceito conferido pela metrópole como algo longe, no “coração das
terras”. Ou seja, não é um conceito que nasce de dentro, de sua gente. As terras
interioranas do Brasil representavam o desconhecido e o incontrolável. Como bem
explica Candice Vidal:
Uma leitura extensa dos discursos sobre o sertão e sobre sertões
particulares deixa-nos o registro desses lugares e comunidades
como cenários onde se marca uma diferença. Para se dizer sobre
o sertão ou sobre sertões, o narrador recorre à comparação e à
diferenciação com lugares e modos de viver que se vê como não
sertão. A localização e a descrição do que é e do que não é
sertão consiste no ato de nomear diferenças e de tentar impô-las
como princípios de divisão e classificação do espaço nacional
(VIDAL E SOUSA, 2010, p. 108).

Quando se pensa em lugares que recebem a prerrogativa de sertão, é proposta
uma fronteira interna no Brasil que separa o moderno do atrasado, o civilizado do
14

. Embora o livro se preocupe com os episódios da primeira República. O conceito de civilização estava
presente tanto nos discursos de autoridades políticas como no imaginário social, e já se arrastava muito
antes deste momento. Por isso, julgamos ser salutar a citação indireta da obra.
15
O historiador Mário Maestri, em seu livro Escravismo no Brasil, fala sobre o advento do pensamento
francês no Brasil e seus reflexos tanto nos costumes, no modelo de pensamento, como até mesmo na
arquitetura das casas.
16
Não é objetivo deste trabalho se aprofundar na polissemia que envolve a palavra sertão, e sim nos
adjetivos que eram atribuídos aos moradores do sertão.
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bárbaro, o litoral do sertão, e assim por diante. Por esta ótica, tudo que remete ao espaço
urbano e civilizado é conceituado como moderno. E, deste modo, um modelo a ser
exportado ao sertão reconhecido pela barbárie.
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Resumo: Neste artigo temos como objetivo apresentar a obra de José Honório

Rodrigues (JHR) e suas contribuições na definição das bases referenciais para a
pesquisa histórica, na proposta de formação do ofício de historiador, sua ênfase no
tempo presente e as interpretações de sua obra nos dias atuais. Nos últimos anos, o
número de leitores da obra honoriana aumentou vertiginosamente. Nestas linhas,
destacaremos determinadas características da produção de JHR e como ela foi analisada
por alguns de seus intérpretes.
Palavras-chave: Historiografia brasileira; presentismo; Teoria da história.

José Honório Rodrigues: a historiography to the present time
Abstract: In this article we aim to present the work of José Honório Rodrigues (JHR)

and his contributions in the definition of reference bases for historical research, training
proposal in the historian’s craft, his emphasis on the present and the interpretations of
his work in the current days . In recent years, the number of readers of honorian work
skyrocketed. In these lines, we will highlight certain JHR production traits and their
readers.
Keywords: Brazilian historiography; presenteeism; History Theory.

E

speramos, com este artigo, contribuir nas discussões sobre José Honório
Rodrigues. Estas páginas são os primeiros passos da pesquisa de doutorado
que estamos desenvolvendo. Por isso, perceberá que este texto possui um

caráter descritivo, uma apresentação sistemática da obra honoriana. Justifica-se.
Acreditamos que esta breve apreciação da volumosa e variada obra de JHR poderá
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colaborar, ainda que de modo bastante modesto, para a ampliação do questionário sobre
o autor e a história da história do Brasil. Conforme o desenrolar da pesquisa,
minuciaremos nossa análise dos itens que serão expostos nestas páginas.
Destacaremos neste trabalho determinados temas, problematizações e formas de
abordagem de JHR e também as leituras, apropriações e representações de sua obra, em
artigos, capítulos de livros, dissertações e teses, que evidenciam os lugares que esse
autor ocupa nos debates historiográficos brasileiros, principalmente nos dias atuais, em
que o interesse por JHR e sua produção tem crescido consideravelmente.
Sobre José Honório Rodrigues

O historiador carioca JHR, nascido em 1913, graduou-se pela Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro em 1937, ano em que recebeu o Prêmio de Erudição da
Academia Brasileira de Letras, pelo livro Civilização holandesa no Brasil, escrito em
parceria com Joaquim Ribeiro. Foi autor de vasta obra, trabalhou em inúmeras
instituições de ensino e pesquisa, em arquivos históricos e bibliotecas, tanto no Brasil
quanto no estrangeiro. Ao voltar dos Estados Unidos (1943-1944), onde frequentou o
curso de história na Universidade de Columbia,1 começou a trabalhar no Instituto
Nacional do Livro, na Seção de Publicações, dirigida por Sérgio Buarque de Holanda;
foi diretor da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional (1944-1958); diretor do
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (1958-1964);2 editor da Revista Brasileira de
Estudos Internacionais; secretário-executivo do Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais (1964-1968); além de lecionar no Instituto Rio Branco (1946-1956) e em
universidades brasileiras e estrangeiras; foi estagiário na Escola Superior de Guerra

1

Em Columbia, teve como orientador, indicado pela Fundação Rockefeller, o professor Frank
Tannenbaum, que “(...) aconselhou-o a matricular-se numa cadeira de Introdução à História, ministrada
por diversos professores. Quando terminou esse curso, no início de 1944, Tannenbaum lhe disse: ‘Você já
provou sua vocação de historiador; não precisa mais de cursos; cabe-lhe agora pesquisar e publicar”
(BOECHAT, p. 19). A influência da historiografia americana, numa época em que predominavam os
referenciais franceses, é destacada reiteradas vezes por JHR.
2
Foi lançada em 2014 a revista Acesso Livre: Revista da Associação dos Servidores do Arquivo
Nacional, com o primeiro número dedicado a JHR, “(...) que teve grande importância para a historiografia
e para a arquivologia no Brasil” (p. 3), escreve Diego Barbosa da Silva na Apresentação da revista.
Orlando de Barros, no artigo A propósito de “Por que não escrevo história contemporânea”, comenta o
texto de JHR, escrito em 1973, e que é o segundo artigo da revista. O primeiro número da revista Acesso
Livre dedicado a um dos antigos diretores do Arquivo Nacional é significativo para pensarmos nas
contribuições de JHR para as políticas de arquivos no Brasil e para as leituras sobre sua obra.
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(1955) e professor conferencista (1956-1964); imortalizado pela Academia Brasileira de
Letras em 1969;3 faleceu no Rio de Janeiro em 1987.
Sua

obra,4

dividida

em

conjuntos

temático-analíticos

distintos

e

complementares, é variada e abrangente, somando mais de trinta livros e centenas de
artigos. Produziu compilações e catálogos de documentos, organizou e dirigiu arquivos
de pesquisa e bibliotecas, além da construção de um rico arquivo pessoal.
É notável o esforço de JHR em apresentar e debater as principais abordagens,
teorias, conceitos, métodos, fontes documentais e autores, clássicos e contemporâneos,
reconhecidos ou pouco lidos, da historiografia nacional e internacional. Mas não era
apenas um divulgador de ideias. Epistemólogo erudito, foi pioneiro na sistematização
das discussões de teoria e metodologia da história no Brasil. Polemista combatente,
estudioso das aspirações e do caráter nacional do nosso povo, tantas vezes sangrado e
ressangrado, sob o domínio do Estado brasileiro, conciliador, conservador e autoritário.
Via a história como uma ciência capaz de interpretar e transformar a realidade nacional.
A obra e as leituras

Nos últimos anos, as discussões sobre o pensamento honoriano tem se
multiplicado, entretanto, não fora feita até agora nenhuma reflexão sistemática e
sintética sobre essa produção recente, que se faz necessária para compreender o sentido
das leituras e apropriações5 da obra e das ideias de JHR no contexto atual.
JHR dividia sua obra em conjuntos: arquivística, teórica e combatente. Raquel
Glezer estabelece com rigor as características, séries de documentos e problemáticas de
cada um desses conjuntos (GLEZER, 1976). Carlos Guilherme Motta (MOTTA, 2010,
p. 331-332) e José Otávio de Arruda Mello (1994, p. 161) compartilham dessa divisão.
3

Na Revista de História, da Universidade de São Paulo, encontramos o discurso de posse de José
Honório na ABL (RODRIGUES, 1970), além de inúmeros outros artigos de José Honório, assim como a
Saudação de boas-vindas de Barbosa Lima Sobrinho (1971). Esses textos lançam indícios sobre a
configuração do campo intelectual brasileiro na década de 1960 e o contexto de autoritarismo militar que
pesava no Brasil pós-AI-5. A ABL constitui-se como uma importante instância de distinção e
consagração intelectual desde os primeiros tempos da República (cf. GOMES, 1999).
4
Ao nos referirmos ao termo obra, temos como referência as discussões de Michel Foucault sobre o que
constitui uma obra (Cf. Metodologia).
5
Os conceitos de apropriação, recepção, leituras, estão baseados no livro História Cultural: entre
práticas e representações, de Roger Chartier (1990). Esses conceitos nos auxiliam no questionamento das
“(...) diferenças na partilha cultural, na invenção criativa que se encontra no âmago da recepção (...), que
chame a atenção para os usos diferenciados e opostos dos mesmos bens, dos mesmos textos e das mesmas
idéias (...), das práticas que se apropriam distintivamente dos materiais que circulam numa determinada
cultura (CHARTIER, 1990, p. 232-233.).
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Francisco Iglesias, conhecedor como poucos da obra e da pessoa de JHR, divide a obra
em cinco grupos: a) teoria, metodologia e historiografia; b) história de temas; c) ensaios
historiográficos; d) obras de referência; e) edições de textos (IGLESIAS, 1988, p. 6061).
Ao voltar dos Estados Unidos, em 1944, JHR, como ele próprio afirma, “(...)
queria escrever uma metodologia da história do Brasil, da qual não existia nenhum
estudo” (RODRIGUES, 1991, p. 268). Esse desejo deu origem ao seu projeto tríptico,
tratando de questões de teoria, metodologia e historiografia. Esse tríptico é composto
pelos livros Teoria da História do Brasil (1949), A pesquisa histórica no Brasil (1952)
e a inacabada História da história do Brasil, com o primeiro volume tratando da
Historiografia colonial (1979); o segundo volume é dividido em dois tomos: A
Historiografia conservadora (1987) e A metafísica do latifúndio: o ultrarreacionário
Oliveira Viana (1988a).
Teoria da história do Brasil, publicado pela Editora Nacional, teve cinco edições
(1949, 1957, 1969, 1974 e 1978). Nele, o autor aborda as problemáticas da história e as
tarefas do historiador, o desenvolvimento da ideia de história, a relação entre filosofia e
história, as periodizações dos tempos históricos; discute questões de epistemologia,
métodos, gêneros e modelos narrativos; o compromisso de se produzir uma história
revisionista, articulada às demandas do tempo presente.
É notório o aparatoso empreendimento de JHR em abordar as principais
problemáticas teórico-metodológicas da história da história, tanto brasileira quanto
estrangeira. As divisões em capítulos e subcapítulos, a vultosa quantidade de
informações, nomes e conceitos, fazem do livro um texto de referência, mas deixa a
leitura truncada e cansativa, pois não há uma articulação clara que permita ao leitor
estabelecer relações de sentido entre o grande número de ideias apresentadas. A
situação é semelhante na composição do próximo livro do tríptico.
Determinadas temáticas trabalhadas em Teoria da história do Brasil serão
desenvolvidas mais longamente em A pesquisa histórica no Brasil, que teve três edições
(1952, 1969 e 1978).
José Honório compreende como pesquisa histórica as regras específicas, os
princípios críticos da disciplina, o diálogo com as ciências auxiliares, as técnicas do
historiador, o uso correto dos documentos, o fato histórico e sua seleção e o julgamento
histórico a partir de uma gama variada de autores e pesquisas.
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Uma parte do livro é dedicada à discussão sobre os instrumentos do trabalho
histórico e a outra sobre as fontes da história moderna e contemporânea, mas é a
pesquisa histórica no Brasil que ocupa a maior parte desse texto. Afirma que a “(...)
universidade, especialmente a federal, desconhece a pesquisa histórica” (RODRIGUES,
1978b, p. 22-23). Destaca também a falta de conhecimento dos métodos, das técnicas,
das teorias, resultando na insuficiência metodológica dos pesquisadores de história.
O autor dedica centenas de páginas ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
– IHGB, que foi, para ele, onde nasceu a pesquisa histórica no Brasil. A evolução da
pesquisa histórica no IHGB é discutida por meio das compilações e técnicas de
reprodução e análise de documentos, das bibliografias, das reflexões teóricometodológicas, das visitas aos arquivos nacionais e estrangeiros realizadas por mais de
cinquenta pesquisadores do IHGB e dos Institutos Estaduais.
Ao afirmar que “No Brasil não há política de arquivos” (RODRIGUES, 1978b,
p. 183), JHR destaca suas próprias experiências junto ao IHGB,6 na direção do Arquivo
Nacional, nas pesquisas realizadas em arquivos e bibliotecas mundo afora, mas
principalmente nos EUA. Após apresentar as bibliotecas e políticas de arquivos de
países de todos os continentes, critica as políticas nacionais, afirmando que “Enquanto
os países avançados caminham para uma liberalização da política de acesso, no Brasil
andávamos para trás. A política do sigilo, velha tradição portuguesa, (...) tem sido um
entrave sério ao desenvolvimento da historiografia brasileira” (RODRIGUES, 1978b, p.
133).
Sugere ainda a criação do Instituto Nacional de Pesquisa Histórica. O Instituto
teria como finalidade estimular e promover a pesquisa histórica no Brasil, preparar
metodologicamente o historiador nas técnicas de reprodução, inventário e interpretação
dos documentos e arquivos, pois
(...) só o contato contínuo com os problemas dos Arquivos e
Bibliotecas pode mostrar a extrema necessidade da existência
de

uma

categoria

de

servidores

dotados

de

outros

conhecimentos que os exigidos na seleção dos atuais arquivistas
e bibliotecários (...) (RODRIGUES, 1978b, p. 242).
6

Reiteradas vezes, JHR afirmou a importância do IHGB para sua formação histórica, como aqui: “Jovem
estudante da Faculdade de Direito, mas atraído pelo estudo da História, comparecia sempre ao Instituto e
sabia que às terças-feiras eles se reuniam, com um ou outro mais, e discutiam fatos e acontecimentos da
história do Brasil (...)” (RODRIGUES, 1988, p. 2).
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O próximo livro que compõe seu projeto tríptico é a inacabada História da
história do Brasil: historiografia colonial – 1ª Parte (1979). José Honório analisa a
historiografia conservadora sobre o período colonial, assim como as renovações
interpretativas dos revisionistas. Há três grandes precursores no revisionismo da história
da história do Brasil, são eles: Capistrano de Abreu, “que escreveu a primeira e mais
aguda análise da evolução da historiografia brasileira, nos dois escritos de 1878 e
1882”; Alcides Bezerra, pela “apreciação crítica muito valiosa, em seu ‘Historiadores
do século XIX’”, e Sérgio Buarque de Holanda, “que em 1951 estudou com
extraordinária visão crítica o pensamento histórico durante os últimos cinquenta anos.
São esses três estudos os verdadeiros pioneiros da história da história do Brasil.”
(RODRIGUES, 1979, p. XVI).
Ao longo do livro, define e faz as distinções analíticas entre documentos
históricos e historiográficos, a crônica e a história, as narrativas históricas e literárias,
com suas confluências e desvios. Analisa a historiografia da conquista, das invasões, do
bandeirantismo seiscentista, a regional,7 a religiosa,8 das rebeliões, militar, econômica e
social e a crônica geral colonial.
Segundo o autor, as invasões holandesas, tema constante em suas pesquisas,
ocupam a maior parte dos estudos sobre o período colonial, enquanto que o
bandeirantismo,“um movimento de significação histórico-universal”(RODRIGUES,
1979, p. 114), ainda não recebeu a merecida atenção historiográfica, de modo que “é
espantoso que a história mais ativa, mais original e efetiva, mais rica de futuro, mais
nacional, seja aquela que menos historiografia tenha produzido” (RODRIGUES, 1979,
p. 114-115).
No capítulo Historiografia das rebeliões, sustenta que “os alicerces da
civilização mestiça foram construídos no Brasil sob sangue, e a maioria popular
indígena e negra foi sangrada e ressangrada, direta ou indiretamente (...) A violência, o
terror e o extermínio dominaram toda história colonial e está contada na historiografia
da época” (RODRIGUES, 1979, p. 319). Nossa história cruenta, ainda pouco ensinada,
7

José Honório, na parte referente à historiografia regional, estuda a historiografia de São Paulo, Minas
Gerais, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Amazonas, Pará, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná.
8
Ao estudar a historiografia religiosa dos jesuítas, franciscanos, agostinianos, beneditinos, carmelitas e da
Igreja em geral, destaca a importância dos jesuítas para a compreensão da história da formação do Brasil,
pois “ninguém teve, no Brasil colonial, tanta consciência histórica como os jesuítas” (RODRIGUES,
1979, p. 249).
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tem sido ocultada pela historiografia oficial e branca, conservadora e reacionária, e
pela ausência de uma historiografia escrita por mãos negras (RODRIGUES, 1979, p.
325-326).
O volume II de História da história do Brasil, A historiografia conservadora,
publicação póstuma, investiga as bases do pensamento conservador, formado pelos
historiadores monarquistas, pela linha reacionária e contrarrevolucionária, e pela
historiografia da extrema direita.
A historiografia conservadora representa a “defesa intransigente das classes
dominantes e a exaltação dos grandes estadistas. (...) É a história dos senhores do poder,
dos governadores, das elites” (RODRIGUES, 1988, p. 5). Entre os principais ideólogos
do pensamento conservador, José Honório destaca: José Clemente Pereira, C.F.F. Von
Martius, F. A. Varnhagen,9 Afonso Celso de Assis Figueiredo, Eduardo Prado e João
Camilo de Oliveira.
Em A metafísica do latifúndio: o ultrarreacionário Oliveira Viana − tomo II, do
volume II – (1988a), JHR leva adiante sua análise da historiografia conservadora. Nesse
volume, diferente dos demais, JHR analisa um único autor.10 Oliveira Viana é
apresentado por José Honório como “tímido, reservado, discreto, austero, grave, e não
revelava nenhum sinal aparente pela enorme contradição de, sendo um mulato, defender
o arianismo, favorecer o embranquecimento da população brasileira e desprezar negros,
índios e mestiços” (RODRIGUES, 1988, p. 1). Sua abordagem historiográfica é
considerada como “a verdadeira inspiradora dos movimentos autoritários de 1930 e
contrarrevolucionários de 1964” (RODRIGUES, 1988, p. 1).11
9

As interpretações de JHR sobre Varnhagen são discutidas no livro de Arno Wehling, Estado, história e
memória: Varnhagen e a construção da identidade nacional (1999).
10
No livro José Honório Rodrigues: um historiador na trincheira, escrito/organizado por Lêda Boechat
Rodrigues e José Octávio de Arruda Mello, que é uma compilação de cartas do autor, Lêda Boechat
escreve no Prefácio a respeito da historiografia conservadora: “Revendo os dois volumes da História da
história do Brasil, assaltaram-me muitas dúvidas. José Honório sofria há anos de arteriosclerose e a
desigualdade que se nota entre o 2° volume talvez possa ser atribuída a tal doença. Alguns criticaram o
pequeno número de páginas dadas a Varnhagen, por exemplo, em relação a outros autores. Mas ele já
escrevera tanto e tantas vezes sobre este grande historiador, que ali se dispensou de repetições. O exagero
de dedicar todo um volume a Oliveira Viana foi o mesmo que gastar vela demais com defunto ruim”
(BOECHAT, 1994, p. 25).
11
Maria Stella Martins Bresciani, em seu livro O charme da ciência e a sedução da objetividade:
Oliveira Vianna entre intérpretes do Brasil (2007), destaca a formação, as leituras, autores e referenciais,
tanto nacionais como estrangeiros, constituintes da obra de Vianna, assim como suas contribuições
históricas e historiográficas nas interpretações do Brasil na primeira metade do século XX. JHR e seus
estudos sobre Viana não aparecem uma única vez ao longo do livro. Comparar a análise de Bresciani com
a de JHR, que foi responsável por fazer uma “demolição do sistema ideológico de Oliveira Viana”
(MOTA, 2010, p. 335), será bastante interessante para nossa pesquisa, pois nos possibilitará
confrontarmos a interpretação honoriana revisionista sobre Viana com o Charme da ciência..., lançado
quase vinte anos depois.
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No inacabado projeto tríptico, que começou a ser produzido em 1949, temas
desenvolvidos em outros textos são reexaminados. Encontramos nesse tríptico uma
síntese de toda a obra honoriana. Para JHR, “toda a pragmática da pesquisa brasileira é
apresentada nesses três volumes” (RODRIGUES, 1991, p. 266, destaque do autor). O
projeto de JHR era concluir seu tríptico com a publicação de outros volumes sobre
nossa história da história.12
Uma história combatente no presente

Enquanto escrevia seu tríptico, JHR passou a se interessar pelos problemas do
presente, numa perspectiva revisionista. O revisionismo honoriano tem como objetivo
diagnosticar as mazelas sociais, as desigualdades historicamente constituídas e
legitimadas por parte de nossa historiografia e pelos ideólogos do poder.
A necessidade de escrever uma história combatente é percebida pelo autor na
época em que participou e ministrou cursos na Escola Superior de Guerra. Segundo
JHR, “a escola nessa época era muito aberta, ouvia todas as tendências, e eu vivia até
então num ambiente muito fechado, muito erudito” (MOTA, 2010, p. 339). Em 1964,
com o golpe militar, foi afastado da ESG.13
Os livros combatentes de sua fase de polemista14 são Aspirações nacionais:
interpretação histórico-política (1963), uma discussão sobre os elementos definidores
do caráter nacional, com suas aspirações permanentes e atuais; Conciliação e reforma
12

Diversos planos de desenvolvimento dos próximos volumes foram apresentados pelo autor. Um dos
planos seria desdobrar a análise da historiografia conservadora e ultrarreacionária, no estudo da
historiografia monarquista, da reacionária e da contrarrevolucionária, da tradicionalista, da saudosista e,
finalmente, da integralista (RODRIGUES, 1988, p. XVII); em outro planejamento, estudaria no
“terceiro volume, A historiografia liberal, seguido do quarto, A historiografia católica, republicana e
positivista, e do quinto, Do Realismo ao Socialismo. Acrescentarei um sexto volume, que versará sobre A
historiografia estrangeira sobre o Brasil, compreendendo os brasilianistas que existem desde o começo
do século XIX” (RODRIGUES, 1988, p. XXXIII). Afirmou ainda que o sexto volume seria sobre a
historiografia realista e a socialista (RODRIGUES, 1991, p. 273).
13
No mesmo ano foi demitido do Arquivo Nacional, onde trabalhou “até poucos dias antes do golpe
militar de 1964 (Na verdade, foi João Goulart quem me demitiu)”. JHR assumiu a direção do Arquivo
Nacional em 1958, quando “Vitor Nunes Leal, Chefe da Casa Civil do presidente Juscelino Kubitschek, e
íntimo amigo meu, convidou-me para dirigir o Arquivo Nacional” (RODRIGUES, 1991, p. 267).
14
É nessa fase que é criado o Grupo José Honório Rodrigues, em João Pessoa, na UNFB. O Grupo,
tendo como um de seus fundadores José Octávio de Arruda Mello, debatia a obra honoriana, mantinha
contato frequente com JHR e este com a Universidade e com o estado da Paraíba. Analisar as atas de
reuniões do Grupo, os trabalhos produzidos na UFPB, entrevistar professores, nos colocará em contato
com leituras, interpretações e influências da obra de JHR na historiografia e na pesquisa histórica
desenvolvidas na Universidade. Determinadas problemáticas de nossa tese, como o estudo do Grupo,
pretendemos desenvolvê-las também em publicações acadêmicas, com o objetivo de ampliarmos a esfera
de discussão de nossa pesquisa.

221

Acesso Livre n. 5 jan.-jun. 2016
no Brasil: interpretação histórico-política (1965) destaca as políticas conciliatórias do
estado brasileiro, que elabora reformas nos momentos de crise social e política, de
autoritarismo, mantendo o povo afastado do poder decisório do Estado, punindo
exemplarmente rebeldes ameaçadores do status quo e cooptando outros.
Outros livros combatentes de JHR são Brasil e África: outro horizonte (1964),
Interesse nacional e política externa (1966), História combatente (1982), História:
corpo do tempo (1984), Vida e história (1986), Ensaios livres (1991) e História e
historiografia (2008). Estes livros são compostos de resenhas, conferências, ensaios,
artigos publicados em jornais e revistas. O que garante a unidade desses livros é a
preocupação em utilizar a história para compreender e agir no tempo presente, uma vez
que as temáticas são bastante variadas e distintas. Apesar do grande número de
problemáticas tratadas, a leitura desses livros é facilitada pelo posicionamento crítico
evidenciado pelo autor na discussão de suas problemáticas, permitindo-nos observar um
sentido mais preciso e coerente em suas abordagens e narrativa.
Defensor do liberalismo, entendido como garantia das liberdades e direitos
individuais fundamentais do cidadão, critica o modelo liberal desenvolvido em terras
brasileiras, adjetivado por JHR como liberalismo indígena, caboclo, conservador, que
(...) significou sempre liberalismo econômico, e, portanto,
economia exportadora e anti-industrial, e defesa, em termos, das
liberdades

públicas.

As

pessoas

qualificadas

merecem

liberdade, outras não, as rebeldias e inconformidades também
são discriminadas. O liberalismo nasceu numa sociedade
escravocrata e não podia ser, como não é, intransigente defensor
das heterodoxias e dos inconformismos. Foi assim no Império e
é assim hoje (RODRIGUES, 1986, p. 74).

O liberalismo radical, defendido por JHR, tem como um de seus principais
referenciais nacionais Frei Caneca, que foi o maior teórico dos ideais liberais no século
XIX, “seus princípios são claros, lucidamente expostos e constituem as bases do
pensamento liberal radical de sua época” (RODRIGUES, 1984, p. 125).
Outra parte do trabalho de JHR é voltada para a publicação de documentos. Dos
tempos em que esteve na direção da Seção de Publicações do Instituto Nacional do
Livro, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional dedicou-se à compilação de
documentos, edição de textos e obras de referência, principalmente da história
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parlamentar brasileira, como O Parlamento e a evolução nacional (1972), Atas do
Conselho de Estado (1973), O Conselho de Estado: o quinto poder? (1978), O
Parlamento e a consolidação do Império (1982). Foi também o responsável pela
organização das publicações da Correspondência de Capistrano de Abreu (1954-1956).
Há ainda livros de JHR que tratam de temas específicos e ensaios
historiográficos, como o livro Civilização holandesa no Brasil e O continente do Rio
Grande, de 1952.15 Outro livro de história de tema é Independência: revolução e
contrarrevolução, em cinco volumes: A evolução política, Economia e sociedade, A
liderança nacional, As Forças Armadas e A política internacional, publicados em 1975
e 1976.
Destaca-se também na obra honoriana os estudos biográficos. Para o autor, era
necessário fazer um revisionismo biográfico, rompendo com aquela produção biográfica
“feita mais para louvar e engrandecer os nossos heróis políticos, que para examiná-los”
(RODRIGUES, 1986, p. 30). No revisionismo biográfico combatente, as biografias têm
valor histórico na medida em que lançam luzes sobre a história, o povo e a sociedade.
Estudos biográficos estão presentes em praticamente todos os seus livros.
Seus leitores e leituras

A obra honoriana é de grande abrangência e riqueza historiográfica. Tal
amplitude foi analisada na tese de Raquel Glezer, O saber e o fazer na obra de José
Honório Rodrigues, em dois volumes. Defendida em 1976, tinha JHR como membro da
banca examinadora.
Até o início da década de 2000, a tese de Glezer era o único trabalho sistemático
e abrangente da obra honoriana. Neste primeiro quartel do século XXI, muitos outros
trabalhos têm sido produzidos sobre JHR, no entanto, a pesquisa de Glezer continua
sendo um referencial necessário e indispensável para esses novos estudos.
No primeiro volume da tese de Glezer é realizada uma pormenorizada análise
bibliométrica, definindo e demarcando as ideias de José Honório ao longo de suas
publicações, sejam em livros, artigos, conferências, prefácios. A autora contabiliza a
15

No prefácio comenta que “O Continente do Rio Grande foi muito bem acolhido pelo presidente Getúlio
Vargas, segundo me contou seu oficial de gabinete Sá Freire Alvim, que me disse que o presidente lhe
perguntara várias vezes quem eu era, se era gaúcho e onde trabalhava. Oswaldo Aranha fez-lhe os
maiores elogios, segundo depoimento de Assis Chateaubriand, que estando comigo foi visitar Aranha e
voltou dizendo-me: ‘Você está com muito prestígio com Oswaldo Aranha’(...) ‘Fez os maiores louvores
ao seu livro e o conserva na mesa de trabalho’” (RODRIGUES, 1986, p. 8).
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produção honoriana até 1975, totalizando mais de mil documentos (GLEZER, 1976, p.
19). Muitos dos documentos catalogados por Glezer, do arquivo pessoal de JHR, agora
disponíveis, ainda não foram publicados nem estudados.
O segundo volume contém uma classificação e divisão das fases da obra
honoriana, incluindo acervos documentais e relação bibliográfica de autores presentes,
com maior ou menor recorrência, ao longo da produção de JHR.
Um aspecto muito importante da tese é a análise da obra de JHR relacionada às
instituições às quais o autor pertencia, examinando como os lugares institucionais por
ele ocupados eram fundamentais na escolha de seus temas de pesquisa, na reunião de
documentos e em suas formas de problematização e abordagem.
Nos últimos anos, uma série de novas análises, como resenhas, comunicações,
ensaios, artigos, dissertações e teses, tem se dedicado ao estudo da obra honoriana. Um
número bem maior que toda a produção que JHR chegou a conhecer sobre sua obra.
Ana Luiza Marques Bastos, por exemplo, defendeu em 2000, na PUC-Rio, a
dissertação José Honório Rodrigues: uma sistemática teórico-metodológica a serviço
da história do Brasil. A autora estuda o hibridismo teórico-prático feito de positivismo
e presentismo, como parte de seu projeto revisionista, que seria útil para o bom
exercício do ofício de historiador e para a mudança do presente.
Por concentrar-se apenas no tríptico, o texto carece de um diálogo com outros
livros de JHR que foram escritos durante a elaboração de seu projeto. Nos textos
combatentes de JHR, os documentos não são tratados como uma prova positivista do
que realmente aconteceu, como sugere a autora; importando mais as questões que o
historiador elabora para problematizar e encontrar aquilo que lhe é interessante nos
documentos. Mas considerando as dimensões de uma dissertação, Bastos desenvolve
um trabalho digno de atenção dos estudiosos da obra honoriana.
O tríptico honoriano é estudado com maior riqueza analítica na tese de André de
Lemos Freixo, A arquitetura do novo: ciência e história da História do Brasil em José
Honório Rodrigues, defendida em 2012, na UFRJ. Freixo centra-se no desenvolvimento
de uma cientificidade histórica na obra honoriana.
A principal contribuição do trabalho de Freixo é a inserção da produção
honoriana, sobre teoria e metodologia históricas, no contexto histórico e nas inovações
historiográficas emergidas na geração de 1930. Ao relacionar o desenvolvimento do
tríptico honoriano com as ideias, produções e autores de sua geração, visualizamos
melhor como o campo historiográfico e intelectual brasileiro se estruturava naquele
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momento, estabelecendo novos paradigmas, métodos, autores e livros referenciais para
a pesquisa histórica no Brasil, e como JHR vivia e interpretava as questões de sua
geração.
Outra tese, José Honório Rodrigues: intérprete do Brasil, de Paulo Alves Júnior,
defendida em 2010, na UNESP/Araraquara, realiza uma leitura sociológica da obra
honoriana, destacadamente, das aspirações nacionais que expressam seu nacionalismoliberal, inserido no cenário desenvolvimentista do Brasil dos anos de 1950; suas
discussões e publicações no ISEB e na ESG; a proposta de criação do Instituto Nacional
de Pesquisa Histórica;16 os diálogos com autores, tanto os de sua geração quanto os do
passado; suas análises sobre a política externa brasileira após o golpe militar de 1964;
sua compreensão dos conceitos de Povo, Estado e Nação, marcada pela escrita de uma
história com propósitos sociais, ideológicos e políticos para o presente.
Logo nas primeiras páginas, Alves Jr. escreve: “O núcleo deste trabalho visa
‘dar luz’ a um desses intérpretes renegado à condição de ‘segunda mão’” (ALVES JR.,
2010, p. 11). Esta afirmação é bastante curiosa. José Honório não é comumente
mencionado entre os inovadores do segundo tempo modernista, “geração de autores
bastante ativos e amplamente reconhecidos como grandes responsáveis pela efetiva
renovação, ou transformação, dos estudos históricos no Brasil” (FREIXO, 2012, p. 17).
No entanto, seus livros tiveram inúmeras edições, o que denota sucesso editorial e
público leitor.
Além dos trabalhos acima comentados, há também artigos e resenhas sobre o
pensamento honoriano. Dessas análises, merecem destaque a resenha escrita por
Eduardo d’Oliveira França e o artigo de Sérgio Buarque de Holanda.
Sérgio Buarque de Holanda, no artigo Apologia da História, comentando a
publicação do livro de Marc Bloch, disserta sobre a importância de se escrever uma
história comprometida com o tempo presente, dedicada a problematizar as questões
atuais da historiografia. No Brasil, a publicação de Teoria da História do Brasil é
avaliada como fundamental e pioneira na apresentação sistemática das teorias e
metodologias da história:
Sejam quais forem as divergências que possam suscitar essa
obra – divergências relativas, sobretudo, ao método de
exposição, que nem sempre deixa transparecer com clareza os
16

O esforço honoriano em criar uma linhagem de autores consagrados de nossa historiografia e da qual
seria “herdeiro” é ressaltado por André de Lemos Freixo, no artigo José Honório Rodrigues: os clássicos
e uma possível identidade historiográfica brasileira (décadas de 1940-1980) (2008).
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pontos de vista do autor –, parece certo que sua simples
presença constitui passo importante o estudos desses problemas.
Até recentemente ainda dependíamos em grande parte, por esse
aspecto, do velho manual de Langlois e Seignobos (...)
(HOLANDA, 1950, apud COSTA, 2011, p. 21).

Renovando as discussões historiográficas no Brasil, Sérgio Buarque destaca
também que “muito militará a iniciativa do grupo de professores paulistas que vem
publicando uma nova Revista de História” (HOLANDA, 1950, apud COSTA, 2011, p. 21).
Na Revista de História da USP, em 1951, foi publicada a resenha de Eduardo
d’Oliveira França, intitulada A teoria geral da História. Para França, o livro de JHR traz
ao público brasileiro o que existe de melhor na bibliografia estrangeira sobre teoria da
história, com exemplos brasileiros.
França, em quase trinta páginas, esmiúça criticamente Teoria da História do
Brasil, destacando, principalmente, os pontos fracos do livro. O título já é questionável,
pois “a rigor não há teoria da história do Brasil” (FRANÇA, 1951, p. 113). Quanto à
estrutura do livro, “nesse particular quase decepcionante (...) Eis um planejamento do
século XIX (...) Plano Langlois-Seignobos com clarões de filosofia” (FRANÇA, 1951,
p. 114-115). França ataca a ausência de inquietação, rebeldia e perplexidades, onde
escolas e opiniões se atropelam, o cientificismo positivista e reducionista, a hegemonia
do documento sobre a interpretação, numa narrativa em que há disciplina, mas a
coerência às vezes vacila, além da omissão de importantes sistemas de pensamento de
seu tempo, como o marxismo, o bergsonismo e o existencialismo. O autor conclui a
resenha nos seguintes termos:
Afinal. Um belo livro que reflete intenso e honesto labor e faz
repensar problemas. Nem bem conciso, mas bem cuidado
sempre. Mais expositivo que construtivo. Frente aos problemas,
constantemente José Honório Rodrigues prefere historiá-los em
vez de resolvê-los. Discrição ou insegurança? Tornar-se-á
clássico em português. Para que pretenda embrenhar-se pelos
sertões da história armado de um roteiro (FRANÇA, 1951, p.
141).
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O artigo de Sérgio Buarque e a resenha de Eduardo d’Oliveira França são
interessantes não só pela análise do livro, mas também por fornecerem indícios sobre as
lutas existentes no campo acadêmico e historiográfico brasileiro, principalmente entre
Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de estabelecer os referenciais teóricometodológicos hegemônicos, úteis e fundamentais para a pesquisa histórica e a
formação do historiador nas universidades.
Rebeca Gontijo, no artigo Tal história, qual memória? Capistrano de Abreu na
história da historiografia brasileira (GONTIJO, 2010), ressalta a importância de José
Honório na consolidação de determinados nomes de nossa história da história, como
Capistrano de Abreu, que é, segundo Gontijo, “uma referência obrigatória para os
historiadores da segunda metade do século XX e início do século XXI” (GONTIJO,
2010, p. 493). E seu pioneirismo
(...) serviu como referência obrigatória para o conhecimento da
disciplina, em parte caracterizada pela periodização, com o
objetivo de estabelecer as fases do pensamento e apontar as
condições de produção e evolução da pesquisa (GONTIJO,
2010, p. 501).

Gontijo insere a obra honoriana no contexto da discussão historiográfica dos
anos de 1970, dialogando com outros historiadores que se dedicavam ao estudo da
história e da obra de Capistrano de Abreu, tais como, Alice Canabrava, Francisco
Iglésias, Nelson Werneck Sodré, Pedro Moacyr Campos, Carlos Guilherme Mota, Pedro
de Alcântara Machado, entre outros.
Ítala Bianca Morais da Silva, em Anotar e prefaciar a obra do “mestre”:
reflexões de José Honório Rodrigues sobre Capistrano de Abreu (2009), observa que a
expressão anotação, utilizada por José Honório, “é um trabalho que revela modéstia,
humanidade, renúncia, mostrando-se o autor capaz de sacrificar seu tempo, seu esforço
e faculdade pelo aperfeiçoamento de obra já realizada por outro” (SILVA, 2009, p. 84);
todavia, o autor visa com suas anotações ocupar uma posição de reconhecimento e
distinção no campo intelectual, colocando-se como o porta-voz legítimo do pensamento
revolucionário de Capistrano de Abreu.
Outro aspecto forte do artigo de Silva é relacionar o trabalho honoriano com a
crítica literária, notadamente com os trabalhos de Antonio Cândido. Ambos
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(...) possuíam em comum a necessidade de estabelecer um
conjunto de obras de referência para suas respectivas
disciplinas, bem como, reafirmar as perspectivas nacionalistas,
ou seja, seria na narrativa sobre o nacional que se fundaria um
discurso tipicamente brasileiro (SILVA, 2009, p. 90).

É interessante notarmos que se o esforço de JHR era o de tornar-se uma
referência necessária e obrigatória sobre Capistrano de Abreu, compilando as
correspondências e anotando a obra do mestre, seu esforço produziu frutos. Os artigos
de Gontijo e Silva, ambos sobre Capistrano, são analisados tendo como referência o
prefácio e anotações da Correspondência de Capistrano de Abreu, organizada e
publicada em três volumes por JHR, entre 1954 e 1956.
Carlos Guilherme Mota, em um texto publicado em 1988, um ano após a morte
de José Honório, elabora um rico panorama das veredas do pensamento de JHR,
“reputado como um dos maiores eruditos dos grandes historiadores brasileiros”
(MOTA, 2010, p. 186). Mota nos apresenta José Honório como teórico, historiador da
história, polemista, pesquisador, editor de documentos, sublinhando que “talvez não
exista na historiografia brasileira alguém que tenha desempenhado com tanto
conhecimento e ardor o ‘métier d’historien’ em todas essas facetas” (MOTA, 2010, p.
187). Não deixa de destacar também seu compromisso militante com o presente e o
povo brasileiro: “Honório alinhava-se ao lado dos vencidos, denunciando os mitos da
história ‘cordial’ do Brasil numa época em que era difícil fazê-lo (hoje é moda),
analisando a vitória permanente da contrarrevolução” (MOTA, 2010, p. 188).
Mota é responsável também pela organização de algumas publicações póstumas
de JHR, como a coletânea de textos, entrevistas, artigos que estão no livro Ensaios
livres (1991), realizado em parceria com a esposa e permanente colaboradora do autor,
Lêda Boechat Rodrigues.
Lêda é responsável pelas seleções, anotações, prefácios e publicações de livros
de documentos pertencentes ao arquivo pessoal de JHR. O livro José Honório
Rodrigues: um historiador na trincheira, com sugestivo prefácio de Lêda Boechat, traz
a público centenas de correspondências de JHR. Na segunda parte do livro, Revisão e
combate no Grupo José Honório Rodrigues, Otávio Arruda de Mello apresenta e analisa
outras séries de documentos. Lêda selecionou e organizou também os livros
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Correspondência de José Honório Rodrigues (2000) e Nova correspondência de José
Honório Rodrigues, ambos publicados pela ABL.
Os documentos publicados por Lêda são uma pequena parte do arquivo pessoal
de JHR, que ela doou para a criação do Arquivo José Honório Rodrigues. Parte da
documentação do arquivo está no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), do Instituto de
Pesquisas Avançadas da USP; outra parte está sob a guarda do Espaço de
Documentação e Memória Cultural Delfos, da PUC-RS.17 Há, atualmente, uma
polêmica em torno do direito de posse do arquivo JHR. São cartas, resenhas, artigos de
jornais e revistas, convites, legislações, dossiês, rascunhos, fotos, microfilmes divididos
entre essas duas instituições. Para classificação da documentação do arquivo, a
catalogação feita por Glezer em sua tese tem sido uma referência indispensável. O
acesso e consulta aos documentos do Arquivo Jose Honório Rodrigues será fundamental
para compreendermos algumas questões que ainda não estão suficientemente claras.
JHR viveu e escreveu em tempos de grandes mudanças do século XX. Carioca,
era orgulhoso de pertencer a uma família de fundadores da cidade. Reiteradas vezes
menciona o Arco dos Teles, construído em homenagem a seus ancestrais. Seu primeiro
livro foi lançado e premiado pela ABL em 1937, ano em que Getúlio Vargas decretou a
ditadura do Estado Novo. Foi para os EUA frequentar o curso de história em Columbia
logo após a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. Em 1964, viveu o golpe militar
e foi por ele afetado, mas voltou a ocupar cargos públicos logo em seguida, apesar de
ser um crítico severo do generalismo presidencial, que era “uma ideologia
contrarrevolucionária, de defesa do status quo, do neocapitalismo brasileiro,
antinacionalista (...) Suas raízes são antirradicais, imperiais, absolutistas e colonialistas”
(RODRIGUES, 1986, p. 161). Morreu poucos anos antes do fim da União Soviética.
Essas relações entre vida e obra de JHR e os contextos de seu tempo não estão ainda
bem evidenciadas e articuladas nas análises que temos à disposição.
O contexto atual também não foi devidamente avaliado. Devemos nos perguntar
sobre as relações entre os campos sociais, econômicos, políticos, acadêmicos e
historiográficos que levam ao aumento de interesse na obra honoriana. Devido às
dificuldades inerentes em mapear e analisar as configurações do tempo presente, um
caminho possível seria estudar a história da história atual a partir de categorias
17

Luciano Aronne de Abreu, no artigo História da nossa história: o acervo de José Honório Rodrigues
(2011, p. 319-332), apresenta a polêmica, os tipos e quantidades de documentos recebidos pelo Delfos, a
catalogação que tem sido realizada e algumas análises sobre essa documentação.
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desenvolvidas por JHR para definir as abordagens e ideologia historiográficas, como a
conservadora e a ultrarreacionária, a radical e a combatente. O autor observou que em
nossa história da história essas categorias funcionam como linhas mestras que
perpassam toda a produção historiográfica, a política e a vida brasileira.
A relação de JHR com a universidade também merece maior atenção. Lecionou
em várias instituições, mas nunca por muito tempo; não fez carreira no magistério. No
posfácio de Teoria da História do Brasil, escreveu sobre Meu sonho de ser professor,
apontando as razões institucionais, acadêmicas e políticas que o impediram de ser
professor. Recusou vários convites, como o de lecionar no EUA, preferindo ficar no Rio
de Janeiro, afirmando mais tarde que “não podia prever e não levei em conta foi que o
Brasil começara em 1964 uma ditadura militar que durou quase vinte anos. Se eu
cogitasse dessa possibilidade jamais teria hesitado em aceitar ser professor titular nos
EUA” (RODRIGUES, 1991, p. 268). Qual era a situação vivida por ele na ESG que fez
com que o golpe militar lhe parecesse uma surpresa?
Recusou também o convite feito por Eduardo d’Oliveira França para lecionar na
USP. “Com Sérgio Buarque de Holanda agora na USP eu estava muito interessado, mas
Oliveira França fez sua oferta de uma maneira curiosa que jamais esquecerei e de um
modo que era típico da cultura brasileira naquele momento” (RODRIGUES, 1991, p.
267). Segundo JHR, ao fazer o convite, França afirmou: “Queríamos um professor
francês. Mas, como não conseguimos um, convidaremos o melhor brasileiro, e este é
você”.
Na década de 1970, JHR lecionou na pós-graduação do curso de História da
Unicamp, “em seus primeiros vagidos” (MOTA, 2010, p. 333), mas ficou na
universidade por pouco tempo, pois não queria deixar o “Rio querido, onde Lêda
também trabalhava, onde estavam seus livros e fichários e onde o seu clube Flamengo
jogava”. Além das razões afetivas apontadas por Mota, o convite, a presença e a saída
de JHR da Unicamp relacionam-se ao processo de estruturação do curso de pósgraduação, a uma abordagem histórica combatente e revisionista a ser desenvolvida no
departamento de História. Analisar a presença de JHR e a Unicamp – por meio da
análise de correspondências, de entrevistas com professores do IFCH, de dissertações e
teses do período – será interessante para compreendermos melhor a relação do autor
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com o ensino, com a pesquisa desenvolvida na universidade e o seu projeto de fundar
um Instituto de Pesquisa Histórica.18
Pode-se afirmar que JHR era, ou pretendia ser, um ideólogo do Estado, do
poder? Pois encontramos sempre em seus textos declarações de proximidade e
intimidades com os três poderes da República. Seriam formas de legitimação e distinção
encontradas pelo autor?
Considerações finais

Como nota, a obra honoriana é muito vasta e o questionário sobre ela tem
aumentado consideravelmente, porém, há ainda um silêncio eloquente em torno de
grande parte dela, que ainda permanece inédita. Não fora feito ainda nenhum
questionamento sobre o aumento do interesse e de trabalhos sobre JHR nos dias atuais.
A historiografia, herdeira do modernismo, estabeleceu Sérgio Buarque de
Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre como os autores revisionistas que
representam as mudanças da geração de 1930 (cf. CÂNDIDO, 1995). Com relação a
esses autores, JHR ocupa uma posição marginal no campo historiográfico de sua
geração, todavia, nas teses, enfatiza-se a contribuição ímpar e ainda pouco conhecida de
JHR para a história da história. Esse empenho em destacar a importância da obra
honoriana para a história da história significaria uma reestruturação do campo
historiográfico brasileiro? O estabelecimento de novos referenciais fundadores? Quais
são os desafios, as mudanças, as questões desta geração acadêmica que aumentam
exponencialmente o número de leitores de JHR? São questões e hipóteses que só
poderão ser escrutinadas com clareza e distinção no desenvolvimento de nossa pesquisa.
Essas são nossas primeiras considerações, que longe de serem finais, significam
uma abertura de nossas discussões sobre JHR. As abordagens e conceitos honorianos
são fundamentais para compreendermos não só questões relativas ao campo
historiográfico, mas a realidade presente. O que significa ser combatente nos dias de
hoje? O que é a radicalização política que vemos à luz da interpretação honoriana?

18

André Lemos Freixo aponta os choques entre o projeto de criação do Instituto de Pesquisa Histórica e
os modos como as pesquisas acadêmicas eram produzidas nas universidades brasileiras, sendo esta uma
das razões de JHR nunca ter se tornado professor universitário, permanecendo “como uma espécie de
‘outsider’, apesar de relativamente conhecido e estabelecido, em nome e prestígio, para toda uma geração
de pesquisadores do novo campo historiográfico brasileiro” (FREIXO, 2012, p. 383).
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Quais são os compromissos da história e do historiador com o tempo presente? O que é
o povo e o Estado brasileiro? Esperamos responder essas questões em outros textos.
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For a new experience of modern times
Resenha do livro: Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos,
de Reinhart Koselleck. Trad. Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira. Rev. César
Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006.

A obra Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos é
composta por 14 ensaios publicados entre os anos de 1960 e 1970 pelo historiador
alemão Reinhart Koselleck (1923-2006), um dos maiores precursores da história dos
conceitos (Begriffsgeschichte). Lançado na Alemanha em 1979, o livro apresenta a
síntese dos objetivos da história dos conceitos e da teoria da história. Assinala a
trajetória historiográfica, e por que não biográfica, do autor que, dedicado aos estudos
da semântica histórica, pretende analisar a modernidade e suas implicações na Europa
na transição do século XVIII para o XIX.
Os ensaios que compõem este livro versam sobre a temática da experiência
temporal. Para isso, Koselleck, de maneira erudita, utiliza um corpus documental de
textos da Antiguidade até os dias atuais que abordam este assunto. Testemunho de
políticos, filósofos, teólogos e poetas; manuscritos de autores desconhecidos, provérbios
e enciclopédias; quadros e sonhos constituíram-se em objetos de investigação para a
compreensão de como a experiência do passado foi elaborada em uma determinada
situação concreta e de que modo prognósticos e expectativas foram trazidos à superfície
da linguagem. Neste sentido, pretendeu-se analisar a maneira como, em um determinado
presente, é construída a relação de reciprocidade entre passado e futuro.
O livro é dividido em três partes que se relacionam com a proposta teórica de
Reinhart Koselleck. A primeira parte, intitulada Sobre a relação entre passado e futuro
na história moderna, a ênfase recai sobre o segundo ensaio, Historia Magistra Vitae –
Sobre a dissolução do topos na história dos tempos modernos. Analisa-se o emprego da
máxima ciceroniana: história mestra da vida e a sua utilização até o século XVIII,
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quando o sentido desse topos foi esvaziado. Dessa forma, para o autor, o surgimento do
moderno conceito de história foi a maior inovação conceitual da modernidade, ao
estabelecer uma nova relação entre passado e futuro. Assim, a “velha” história
[Historie] foi perdendo o seu lugar na academia em favor da “nova” história
[Geschichte], que inaugurou a relação com o espaço de experiência e o modo como este
passa a ser visto.
A criação da Geschichte inaugurou uma temporalidade própria, na qual
diferentes tempos e experiências diversas tomaram o lugar do passado entendido como
modelo. Koselleck considera que o frequente uso da história [Geschichte] como um
“coletivo singular” expressa toda a humanidade em único processo temporal,
correspondendo a sua transformação em objeto de teorias políticas e filosofias que
imaginam apreender o passado, presente e futuro como uma totalidade dotada de
sentido.
Já a segunda parte, Sobre a teoria e o método da determinação do tempo
histórico, Reinhart Koselleck convida o leitor à reflexão dos procedimentos
metodológicos da história dos conceitos. Não é à toa que o ensaio que mais se destaca
nessa unidade é intitulado História dos conceitos e história social, no qual o autor faz a
defesa da abordagem conceitual para o estudo da história. Para ele, a relação entre
história dos conceitos e história social é mais complexa do que a simples redução de
uma disciplina a outra. Isso se evidencia pela natureza dos objetos de ambas. Sem
conceitos, não há sociedade, tampouco unidade de ação política. Segundo Koselleck,
eles se fundamentam em sistemas político-sociais e, por isso, revelam certa
complexidade que, portanto, estariam além de uma simples constatação da existência de
uma comunidade linguística.
Ao postular a autonomia da história dos conceitos frente à história social,
Koselleck afirma que, em seu procedimento, a história social não pode abrir mão das
premissas teóricas de uma abordagem conceitual, sobretudo no caso de trabalhos que
utilizam uma perspectiva estrutural de longa duração.
A terceira parte, denominada Sobre a semântica histórica da experiência,
Reinhart Koselleck utiliza alguns pares antitéticos assimétricos, como: bárbaros e
helenos; cristãos e pagãos; homem e não homem. Em Espaço de experiência e horizonte
de expectativa: duas categorias históricas, o autor assinala maneiras de significação do
tempo e das relações entre os homens. Entre a lembrança e a esperança ocorre a escrita
da história. Por essa razão, o tempo, segundo ele, se desdobra em duas possibilidades
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que delimitam a marcação explicitamente histórica: passado e futuro são construídos
juntos, portanto, presentificados. O primeiro quando transformado em experiência e o
segundo, em expectativa. Ambas as categorias são utilizadas para coordenar e legitimar
ações no presente. Por isso, se adjetiva o tempo como “tempo histórico”. Ele é uma
criação da experiência da modernidade, que propõe uma articulação entre duas
temporalidades distantes: passado e futuro; lembrança e esperança; experiência e
expectativa.
Por fim, os ensaios que compõem Futuro passado revelam o tom de pessimismo
do autor frente à modernidade europeia. Experiências como a Segunda Guerra Mundial
e o Holocausto puseram em xeque valores disseminados pelo Iluminismo, como por
exemplo, a crença no progresso e a fé na razão. É contra essa visão de mundo iluminista
que Koselleck se opõe. Atualmente, vivenciamos o desgaste dos modelos utópicos. A
supervalorização do presente frente a um quadro de crise. Logo, a experiência torna-se
frágil, vista com desconfiança, ao passo que a expectativa se torna inviável. Viver o
presente é o que importa.
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