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Imagenns   das   capas     
(cedidas   pelos   autores   para   esta   edição)   

  
  

“Informação   e   Representação”   
Gazy   Andraus     
  

História   em   Quadrinhos   
  

Na  época  em  que  fiz  o  meu  doutoramento  em  Ciências  da  Comunicação  pela  ECA-USP,  explorei  na  tese  o  valor                     
das  histórias  em  quadrinhos  (HQs)  autorais  como  mídias  imagético-textuais  preponderantes  para  o  contínuo               
desenvolvimento  do  ser  humano  na  universidade,  especificamente.  Numa  das  disciplinas  que  cursei,  “A  mente  e                 
a  Máquina”,do  professor  Fred  Litto,  empreendi  várias  leituras  acerca  do  tema  enfocando  a  inteligência  humana  e                  
sua  conexão  com  possibilidades  computacionais  e  além,  resultando  em  dois  artigos,  além  de  influenciar  na                 
condução  dos  estudos  na  tese  e  ao  final,  como  apêndice,  acoplei  o  fanzine  eletrônico  (e-zine)  “HQMente”  (e  sua                    
contraparte  homônima  em  papel).  Para  tal,  criei  várias  HQs  como  base  nas  leituras,  recriando-as  de  maneira                  
fantástico-filosóficas.  Uma  dessas  foi  a  “Informação  e  Representação”,  que  agora  atualizo  colorindo-a  para  esta                
publicação.  Nela,  retrabalho  a  memória  humana  e  seu  processamernto,  não  tão  facilmente  fácil  de  se  explicar.                  
Ela  -  a  mente  -  pode  “pensar”  que  se  lembra  de  determinado  fato,  mas  também  pode  misturar  informações  e                     
embaralhá-las,  sem  ter  certeza  de  que  fez  isto.  A  memória  humana  se  representa  de  forma  análoga  (informação                   
contínua)  e  analítica  (associações  arbitrárias  e  regras):  o  ser  humano  é  capaz  de  processar  modalmente  estas                  
duas  maneiras  e,  através  de  qual  dos  dois  códigos  lhe  for  mais  útil,  é  capaz  de  eleger  um  ou  outro  modo  a  fim  de                          
elaborar  seu  viver  gregário  neste  planeta.  É  assim  que  esta  HQ  partiu  destes  conceitos,  bem  como  também  de                    
outras  funções  da  memória,  organizadas  pela  cognição.  Simbolicamente,  travesti  tais  entendimentos  reflexivos              
num   simbolismo   animal-hominal-totêmico,   conforme   expressados   na   duas   páginas,   agora   colorizadas!   

  
  

“Pensando   o   Antropoceno”   
Alex   Peloggia   

  
Composição  em  técnica  mista  (impressão,  colagem,  nanquim  e  acrílico  sobre  papel),  com  base  em  obras  de                  
domínio   público   de   Auguste   Rodin   ( O   Pensador )   e   Joaquín   Clausell   ( Entardecer   en   el   mar,   la   ola   roja ).   
  

O  campo  de  estudos  do  Antropoceno,  a  época  geológica  humana,  tem  se  colocado  como  uma  ampla                  
oportunidade  de  realização  de  iniciativas  interdisciplinares  de  produção  de  conhecimento,  em  que  diversas               
perspectivas  científicas,  nos  campos  das  ciencias  naturais  e  humanas,  da  literatura  e  das  artes  visíveis,  podem  e                   
devem  se  conjugar.  Nesse  contexto,  no  campo  que  denomino  “arte  estratigráfica”,  temos  aqui  a  expressão  de  um                   
futuro  mais  ou  menos  distante  em  que  a  cultura  material  humana  se  incorpora  como  vestígio  tecnofossilífero  ao                   
contexto  arqueológico-geológico,  indicando  algo  que  poderia  ter  sido  pensado  e  refletido  (atribuição              
essencialmente   humana),   mas   que   talvez   não   tenha   se   efetivado   adequadamente   ou   sificientemente.   
O  advento  da  humanidade  no  planata  Terra  é  original  em  diversos  sentidos,  desde  os  mais  básicos  referentes  à                    
produção  de  artefatos  e  á  capacidade  teleológica,  até  à  produção  de  uma  nova  época  geológica  que  é  reconhecida                    
como  tal  por  quem  a  produziu,  e  que  portanto  pode  discutir  sobre  seus  termos  e  seusrumos.  Tal  discussão,  aqui,  é                      
colocada  por  emio  da  expressão  artística  visível,  literalmente  “baseada”  em  obras  aneteiores  (temos  já  aqui                 
também  uma  estratigrafia,  metaartística),  de  Rodin  e  Clauvel,  com  inspiração,  possivelmente  reconhecida              
facilmente,  em  certas  obras  de  Tomás  Sanches,  estas  que  em  si  expressam  de  forma  muito  adequada  o  próprio                    
conceito   de   Antropoceno.   

    

  
  

  

Imagens das capas
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Editorial   
  
  

Os   Cadernos  do  ILP:  Ensino  –  Pesquisa  –  Extensão  Cultural  adentram  em  seu  segundo  ano,                 
ampliando  seu  escopo  e  seu  quadro  consultivo.  Além  da  nova  seção   Reflexões  Livres ,  que  conta  com                  
artigos  referendados  por  nossos  consultores,  a  seção   Informação  Técnica  apresenta  os  primeiros              
resultados  do  Programa  ILP  Pesquisa:  IPRS,  em  sua  Fase  1,  um  esforço  de  metapesquisa  do  Instituto                  
acerca   do   uso   desse   indicador   em   trabalhos   técnico-científicos.   
  

Os  artigos  publicados  na  seção   Produção  Acadêmica  são  resultantes  de  trabalhos  desenvolvidos  no               
curso  de  pós-graduação   lato  sensu  em  “Gestão  de  Políticas  Públicas  no  Poder  Legislativo,  promovido               
pelo  ILP  e  ministrado  pela  escola  de  Artes,  Ciências  e  Humanidades  da  Universidade  de  São  Paulo,                  
que  passaram  por  avaliação  e  aprovação  da  USP,  com  conceitos  superiores  a  9,0.  As   Sínteses                 
Didáticas ,  por  sua  vez,  referem-se  a  temas  de  seminários,  cursos  ou  palestras  ministrados  no  ILP,  em                  
2020  ou  2021,  e  tiveram  revisão  e  aprovação  desta  editoria,  expressando  conteúdos  desenvolvidos               
pelos   autores   nos   respectivos   eventos,   na   forma   de   textos   de   extensão   cultural.     
  

Os   Cadernos  do  ILP  recebem  contribuições  em  fluxo  contínuo,  para  as  seções   Reflexões  Livres,  Temas                 
Contemporâneos   e  Resenhas .  Nossa  política  editorial  e  as  instruções  aos  autores  podem  ser               
consultadas   no   final   deste   número.   
  

Any   Ortega   
Editora   

  
  
  
  

    

  
  

  

Editorial
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Juventude   e   política:   
uma   análise   de   projetos   de   lei   do     
Parlamento   Jovem   Paulista   

  
  

Laura   Ávila   de   SOUZA     
  

  
Resumo   
O  presente  artigo  é  um  resumo  da  análise  do  conteúdo  dos  projetos  de  lei                
criados  pelos  alunos  participantes  das  edições  de  2011  a  2014  do  Parlamento              
Jovem  Paulista,  programa  pioneiro  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de            
São  Paulo  que  incentiva  jovens  a  conhecerem  o  dia  a  dia  de  uma  casa                
legislativa,  vivendo  a  experiência  de  serem  deputados  por  um  dia.  A  partir              
da  busca  dos  termos  mais  recorrentes  nesses  projetos  de  lei,  foi  possível              
observar  a  visão  que  esses  jovens  têm  sobre  como  se  faz  política  e  sua                
percepção  em  relação  à  realidade  que  os  cerca,  o  que  é  fundamental  para               
melhor  compreender  a  participação  da  juventude  na  política  e  nos            
movimentos   políticos.     
Palavras-chave:  Parlamento  Jovem  Paulista;  simulação  parlamentar;        
letramento   político;   protagonismo   juvenil.   
  

Abstract   
This  paper  brings  an  overview  of  the  analyses  made  on  the  content  of  the                
projects  presented  by  the  students  for  the  2011  to  2014  editions  of  the  Youth                
Parliament  of  São  Paulo,  a  pioneer  project  that  encourages  students  to  get              
acquainted  with  the  routine  of  a  legislative  house  by  being  a  deputy  for  a                
day.  Collecting  the  most  recurrent  words  in  this  material,  it  was  possible  to               
reveal  their  views  on  how  politics  are  made,  as  well  as  their  main  concerns                
and  demands,  which  is  crucial  for  better  understanding  youth  participation  in             
politics   and   politic   movements.   
Keywords:  São  Paulo  Youth  Parliament,  parliamentary  simulation;  political          
literacy;   youth   leadership.   

  
  
  

Introdução   
  

O  Parlamento  Jovem  Paulista  é  um        
programa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado        
de  São  Paulo  que  incentiva  jovens  estudantes  a          
conhecerem  o  dia  a  dia  de  uma  casa  legislativa.           
Criado  em  1999  (SÃO  PAULO,  1999),  já  conta          
com  19  edições,  tendo  servido  de  modelo  para          
programas  semelhantes  hoje  existentes  na       
Câmara  Federal  e  em  diversas  assembleias        
legislativas  e  câmaras  municipais  do  País        
(COSSON,   2008).   

Escolas  públicas  e  particulares  de  todo  o         
Estado  são  convidadas  a  participar,  estimulando        
seus  alunos  a  produzirem  textos  que  serão         
submetidos  a  duas  seleções:  uma  feita  pela         

própria  escola  e  outra  feita  por  uma  comissão          
formada  pela  Assembleia  Legislativa  para  esse        
fim.  Dessa  forma,  o  Parlamento  Jovem  Paulista         
leva  o  tema  da  política  para  dentro  das  salas  de            
aula  de  São  Paulo,  instigando  os  estudantes  a          
debaterem  os  problemas  que  consideram  mais       
importantes  e  urgentes,  propondo  soluções  na        
forma   de   projetos   de   lei.   

Apesar  de  consistir  em  uma  iniciativa        
importante  e  pioneira  no  País,  não  havia  ainda          
uma  pesquisa  que  tivesse  o  Parlamento  Jovem         
Paulista  como  objeto  de  estudo.  Este  artigo         
buscou  preencher  essa  lacuna  partindo  da        
análise  de  projetos  de  lei  escritos  por  alunos          
participantes,  uma  vez  que  esse  material        
constitui  uma  fonte  riquíssima  para  conhecer  a         
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visão  que  esses  jovens  têm  sobre  o  que  é           
política  e  sobre  a  realidade  que  os  cerca          
(SOUZA,   2018).   

A  análise  foi  feita  por  meio  do         
levantamento  dos  temas  mais  recorrentes  nos        
projetos  de  lei  selecionados  nas  edições  de  2011          
a  2014  do  programa  Parlamento  Jovem        
Paulista.  Essa  delimitação  se  deve      
principalmente  ao  fato  de  que,  a  partir  do  ano           
de  2015,  foram  feitas  algumas  mudanças  no         
programa,  em  caráter  experimental.  A  escolha        
dessas  edições  também  se  deu  por  conta  da          
simetria  no  nível  de  escolaridade  dos        
participantes:  em  2011  e  2013,  foram        
estudantes  do  Ensino  Médio;  em  2012  e  2014,          
do  Ensino  Fundamental.  Desse  modo,  com  a         
amostra  selecionada,  foi  possível  correlacionar       
os   dados   obtidos   de   forma   adequada.   

O  resultado  dessa  análise  evidenciou       
aqueles  temas  aos  quais  os  jovens  são  mais          
sensíveis,  bem  como  as  suas  sugestões  para  a          
solução  dos  problemas  apontados  em  seus        
projetos.  Informações  relativas  a  características       
como  sexo,  idade,  rede  de  ensino  e  região          
permitiram   traçar   um   perfil   desses   estudantes.   

  
Delimitação   do    corpus    da   análise   

  
A  delimitação  do   corpus  da  análise        

seguiu  as  três  regras  propostas  por  Bardin         
(2016)  -  homogeneidade,  exaustividade  e       
pertinência.  Uma  vez  que  mudanças  foram        
feitas  no  decorrer  das  edições  do  Parlamento         
Jovem  Paulista,  optou-se  por  delimitar  a  análise         
aos  projetos  de  lei  das  edições  de  2011,  2012,           
2013  e  2014,  todas  feitas  nos  mesmos  moldes,          
respeitando-se,   assim,   a   homogeneidade.     

A  exaustividade  foi  garantida  na  medida        
em  que  a  análise  considerou  a  totalidade  dos         
projetos  selecionados  nas  quatro  edições       
analisadas,  totalizando  376  projetos  de  lei  (94         
projetos  em  cada  edição).  Por  fim,  a  regra  de          
pertinência  foi  respeitada,  uma  vez  que  os         
projetos  de  lei  que  integram  o   corpus  mantêm          
estreita  correlação  com  o  objetivo  da  análise,         
que  é  evidenciar  os  temas  aos  quais  os  jovens           
são   mais   sensíveis   no   contexto   da   política.   

A  unidade  de  registro  escolhida  para  a         
análise  é  a  palavra,  partindo-se  das  palavras         
presentes  nas  ementas  de  cada  projeto,  que         
consistem  na  síntese  do  que  foi  proposto.  Esse          
recorte  do   corpus  de  análise  tem  como  objetivo          
reduzir  a  quantidade  de  termos  a  serem         
processados,  facilitando  a  interpretação  das       
imagens   geradas.   

A  análise  foi  feita  com  base  na         
frequência  com  que  cada  palavra  selecionada        
aparece  nos  textos  dos  projetos  de  lei.  Para          
tanto,  foi  usada  uma  ferramenta  de  nuvem  de          
palavras,  a  partir  da  qual  foram  geradas         
imagens  para  ilustrar  os  termos  mais  usados  no          
material  analisado.  A  análise  foi  feita,  portanto,         
a  partir  dessas  imagens,  observando  os  termos         
mais  recorrentes  e  relacionando-os  aos  projetos        
de   origem.   

Uma  seleção  de  palavras  foi  feita  com  a          
intenção  de  melhor  evidenciar  a  principal        
informação  de  cada  projeto  de  lei.  Desse  modo,          
nos  projetos  do  Partido  da  Educação,  por         
exemplo,  palavras  como  “educação”  e  “alunos”        
ficaram  de  fora,  pois  aparecem  na  esmagadora         
maioria  dos  textos,  ofuscando  as  palavras  que         
correspondem   às   propostas   propriamente   ditas.   

Ainda  que  a  ementa  possa,  às  vezes,  não          
apresentar  alguns  dos  termos-chave  do  projeto        
de  lei,  o  método  ainda  se  mostra  válido  por           
permitir  a  visualização  de  um  conjunto        
significativo  de  palavras.  Isso  foi  usado  apenas         
como  ponto  de  partida  da  análise,  que         
considerou   também   os   textos   integrais.   

  
Análise,   discussão   e   resultados   

  
Perfil   dos   participantes   

  
Das  edições  que  serviram  de  base  para         

esta  análise,  duas  foram  realizadas  com  alunos         
do  Ensino  Fundamental  (2012  e  2014)  e  duas          
com  alunos  do  Ensino  Médio  (2011  e  2013).  A           
fim  de  definir  o  perfil  dos  participantes,  foram          
observados  os  seguintes  aspectos:  idade,  sexo,        
rede  de  ensino  (pública  ou  particular)  e  região          
do  Estado  (capital,  interior  e  região        
metropolitana  de  São  Paulo),  de  acordo  com  as          
informações  divulgadas  pela  própria  Alesp  em        
seu  site  (SÃO  PAULO,  2018a).  A  partir  desses          
dados,   foi   possível   delinear   mais   detalhadamen-   
te  o  perfil  dos  estudantes  que  participaram  das          
edições   analisadas   neste   trabalho 1 .     

Em  relação  à  idade,  os  participantes  do         
Ensino  Fundamental  tinham  entre  11  e  18  anos,          
prevalecendo  aqueles  na  faixa  entre  13  e  14          
anos.  Esta  faixa  etária  se  justifica,  uma  vez  que           
os  mais  jovens  tendem  a  demonstrar  menos         
interesse   por   esse   assunto   (DANTAS;     

  

1  Para  ter  acesso  a  todos  os  gráficos  e  figuras  da  pesquisa,              
consulte   Souza   (2018).     
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respeitando-se,   assim,   a   homogeneidade.     
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em  que  a  análise  considerou  a  totalidade  dos         
projetos  selecionados  nas  quatro  edições       
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que  é  evidenciar  os  temas  aos  quais  os  jovens           
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palavras,  a  partir  da  qual  foram  geradas         
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a  partir  dessas  imagens,  observando  os  termos         
mais  recorrentes  e  relacionando-os  aos  projetos        
de   origem.   

Uma  seleção  de  palavras  foi  feita  com  a          
intenção  de  melhor  evidenciar  a  principal        
informação  de  cada  projeto  de  lei.  Desse  modo,          
nos  projetos  do  Partido  da  Educação,  por         
exemplo,  palavras  como  “educação”  e  “alunos”        
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maioria  dos  textos,  ofuscando  as  palavras  que         
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como  ponto  de  partida  da  análise,  que         
considerou   também   os   textos   integrais.   
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esta  análise,  duas  foram  realizadas  com  alunos         
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com  alunos  do  Ensino  Médio  (2011  e  2013).  A           
fim  de  definir  o  perfil  dos  participantes,  foram          
observados  os  seguintes  aspectos:  idade,  sexo,        
rede  de  ensino  (pública  ou  particular)  e  região          
do  Estado  (capital,  interior  e  região        
metropolitana  de  São  Paulo),  de  acordo  com  as          
informações  divulgadas  pela  própria  Alesp  em        
seu  site  (SÃO  PAULO,  2018a).  A  partir  desses          
dados,   foi   possível   delinear   mais   detalhadamen-   
te  o  perfil  dos  estudantes  que  participaram  das          
edições   analisadas   neste   trabalho 1 .     

Em  relação  à  idade,  os  participantes  do         
Ensino  Fundamental  tinham  entre  11  e  18  anos,          
prevalecendo  aqueles  na  faixa  entre  13  e  14          
anos.  Esta  faixa  etária  se  justifica,  uma  vez  que           
os  mais  jovens  tendem  a  demonstrar  menos         
interesse   por   esse   assunto   (DANTAS;     

  

1  Para  ter  acesso  a  todos  os  gráficos  e  figuras  da  pesquisa,              
consulte   Souza   (2018).     
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CARUSO,  2011),  e  os  alunos  com  idades         
entre  15  e  18  são  minoria  nesse  nível  de  ensino.            
De  acordo  com  o  Censo  Escolar  do  Estado  de           
São  Paulo  -  Informe  2014,  são  considerados         
defasados  aqueles  com  idade  superior  a  16  anos          
(SÃO  PAULO,  2015).  Nas  edições  analisadas,        
menos  de  5%  dos  participantes  do  Ensino         
Fundamental   tinham   mais   de   16   anos.     

Já  os  participantes  do  Ensino  Médio  têm         
idades  entre  15  e  21  anos,  predominando         
aqueles  com  15  a  17  anos.   Esta  é  a  faixa  etária             
média  dos  alunos  desse  nível  de  ensino  segundo          
dados  do  Censo  Escolar  do  Estado  de  São  Paulo           
-  Informe  2014,  sendo  considerados  defasados        
aqueles  com  idade  superior  a  19  anos  (SÃO          
PAULO,  2015).  Novamente,  menos  de  5%  dos         
participantes  de  Ensino  Médio  tinham  idade        
superior   a   19   anos   nas   edições   analisadas.     

Ainda  no  que  diz  respeito  à  idade  dos          
participantes  e  ao  seu  nível  de  ensino,  é          
interessante  comentar  que,  a  partir  de  2016,         
foram  feitas  mudanças  nas  regras  de  inscrição         
para  o  Parlamento  Jovem  Paulista.  Até  então,         
alternavam-se  edições  destinadas  a  alunos  do        
Ensino  Fundamental  (a  partir  do  5º  ano)  e  do           
Ensino  Médio.  A  partir  de  2016,  o  Parlamento          
Jovem  Paulista  passou  a  se  destinar  apenas  a          
estudantes  com  idades  entre  14  e  21  anos          
matriculados  no  9º  ano  do  Ensino  Fundamental,         
no  Ensino  Médio  e  no  Ensino  Técnico.  Essa          
medida  vai  ao  encontro  de  estudos  sobre  a          
relação  entre  o  nível  de  maturidade  dos  jovens  e           
seu  interesse  por  política  (DANTAS  e        
CARUSO,   2011).   

Em  relação  ao  sexo  dos  participantes,  em         
todas  as  quatro  edições  analisadas,  observou-se        
a  prevalência  de  participantes  do  sexo        
feminino.  Essa  mesma  incidência  maior  de        
participantes  do  sexo  feminino  foi  também        
observada  ao  se  analisar  o  total  de  edições          
documentadas  do  programa,  de  2004  a  2018         
(SÃO   PAULO,   2018a).     

A  partir  desse  dado,  seria  possível  inferir         
que  as  estudantes  se  saíram  melhor  na         
elaboração  dos  projetos  de  lei  e  que,  por  isso,           
foram  selecionadas  em  maior  número.  Contudo,        
ao  se  analisarem  os  dados,  observou-se  que  a          
maioria  feminina  se  confirma  também  entre  os         
inscritos  no  programa.  Somente  em  2013  houve         
maioria  de  inscritos  do  sexo  masculino,  com         
uma  diferença  mínima.  É  preciso  considerar,        
contudo,  os  dados  da  Pesquisa  Nacional  por         
Amostra  de  Domicílios  de  2013,  segundo  os         
quais  a  população  feminina  é  ligeiramente        
maior  que  a  masculina  na  maioria  dos  estados          

brasileiros,  incluindo  o  Estado  de  São  Paulo         
(BRASIL,   2015).   

Quanto  à  rede  de  ensino,  a  participação         
de  escolas  da  rede  pública  de  ensino  se  mostrou           
bastante  superior  à  de  escolas  da  rede  privada          
em  todas  as  edições  analisadas.  Isso  é  esperado,          
uma  vez  que  a  proporção  de  escolas  públicas          
em  relação  à  de  escolas  particulares  no  estado  é           
muito  maior.  Um  olhar  mais  atento  perceberá         
inclusive  que  as  escolas  particulares  têm  uma         
participação  bastante  expressiva,  considerando      
que  elas  representam  apenas  18,7%  das        
matrículas  no  Ensino  Fundamental  e  14,7%  das         
matrículas  no  Ensino  Médio,  de  acordo  com  os          
dados  do  Censo  Escolar  do  Estado  de  São  Paulo           
-   Informe   2014   (SÃO   PAULO,   2015).   

Ainda  com  relação  às  escolas,       
observou-se  que  algumas  se  destacaram  em        
relação  à  participação  no  programa.  A  primeira         
delas  é  o  Centro  Educacional  Sesi  nº  411,  de           
Taubaté,  única  escola  a  ter  alunos  selecionados         
nas  quatro  edições  analisadas.  Outras  nove        
escolas  se  destacaram  por  ter  representantes  em         
três  das  quatro  edições  analisadas:  Colégio        
Brasilis,  de  Mogi  das  Cruzes;  Centro        
Educacional  Sesi  nº  431,  de  Suzano;  Escola         
Estadual  João  Ometo,  de  Iracemópolis;  Escola        
Estadual  Maestro  Villa  Lobos,  de  Pirangi;        
Escola  Estadual  Manoel  dos  Santos,  de  Magda;         
Escola  Municipal  José  Ezequiel  de  Souza,  de         
Taubaté;  Instituto  Noroeste,  de  Birigui;  Colégio       
Santa  Cecília;  de  Santos;  e  Colégio  São  José,  de           
Lençóis   Paulista.   

No  que  diz  respeito  à  região   do  Estado,          
as  escolas  do  interior  têm  uma  participação         
bastante  expressiva  quando  comparadas  com  as        
da  capital  e  da  região  metropolitana  de  São          
Paulo.  Observou-se  que  esses  dados  se        
mantiveram  bastante  consistentes  nas  quatro       
edições   analisadas.   

  
Escolha   dos   partidos   temáticos   
  

No  momento  da  inscrição  no  projeto,  foi         
solicitado  aos  alunos  que  escolhessem  um        
dentre  12  partidos  temáticos.  Tais  partidos        
refletiam  as  comissões  permanentes  em       
andamento  na  Assembleia  Legislativa  e       
abrangiam  as  seguintes  áreas:  Agricultura,       
Cultura,  Defesa  do  Consumidor,  Direitos       
Humanos,  Educação,  Emprego,  Esportes,      
Habitação,  Juventude,  Natureza,  Saúde  e       
Segurança   Pública.   

Nas  quatro  edições  analisadas,  o  Partido        
da  Educação  foi  o  mais  escolhido  pelos         

  
  

  

Escolha dos partidos temáticos
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participantes,  tanto  do  Ensino  Fundamental       
quanto  do  Ensino  Médio  (Figura  1).  Isso  se          
confirma  também  quando  são  analisados  os        
dados  de  todas  as  edições  documentadas  do         

programa,  de  2004  a  2018  (SÃO  PAULO,         
2018a).  Seguem-se  ao  Partido  da  Educação  os         
partidos  da  Natureza,  da  Saúde  e  dos  Direitos          
Humanos.   

    
  

Figura   1   -   Número   de   projetos   selecionados   por   partido   nas   edições   de   2011   a   2014   do   Parlamento   Jovem.   
  

  
  

Fonte:   Souza,   2018.   
  

Como  bem  lembra  Sônia  Hernandez,  que        
esteve  à  frente  do  programa  desde  seu  início  até           
o  ano  de  2016,  é  preciso  considerar  que  os           
alunos  fazem  os  projetos  com  a  ajuda  de  um           
professor,  o  que  poderia  influenciar  a  escolha         
da  temática  da  Educação  (SÃO  PAULO,        
2018b).  De  fato,  deve-se  considerar  essa        
possível  influência,  mas  sem  esquecer  o        
protagonismo  juvenil  observado  nos  últimos       
anos,  especialmente  em  2015,  quando       
estudantes  secundaristas  ocuparam  escolas  em       
diversos  estados  brasileiros  contra  um       
programa  de  reorganização  escolar  (SORDI  e        
MORAIS,   2016).   

A  Figura  2  mostra  a  escolha  de  partidos          
temáticos  observada  nas  edições  de  2011  a         
2014   de   acordo   com   o   nível   de   ensino.     

Entre  os  partidos  menos  escolhidos  estão        
o  da  Habitação,  do  Emprego  e  da  Agricultura,  o           
que  poderia  ser  justificado  pelo  fato  de  serem          
temas  mais  distantes  da  realidade  dos        
estudantes.  No  entanto,  os  partidos  da        
Juventude  e  dos  Esportes  -  que  tratam  de  temas           
mais  próximos  dos  estudantes  -  também  foram         
pouco  escolhidos  e,  curiosamente,  contam  com        
menos  projetos  que  os  partidos  da  Defesa  do          
Consumidor   e   da   Segurança   Pública.   

  
  
  
  

  
  

  

programa, de 2004 a 2018 (SÃO PAULO, 2018a). 
Seguem-se ao Partido da Educação os partidos 
da Natureza, da Saúde e dos Direitos Humanos.
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Figura   2   -   Escolha   dos   partidos   temáticos   por   nível   de   ensino   nas   edições   de   2011   a   2014.   

  

  
  

Fonte:   São   Paulo,   2018a..   
  

Poucas  são  as  diferenças  notadas  entre  os         
alunos  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino         
Médio  quanto  à  escolha  dos  partidos  temáticos,         
pois  ambos  escolheram  em  primeiro  e  segundo         
lugares  os  partidos  da  Educação  e  da  Natureza,          
respectivamente.  Em  relação  ao  terceiro  e  ao         
quarto  lugares,  por  uma  diferença  pequena,  os         
alunos  do  Ensino  Fundamental  demonstraram       
mais  interesse  pelo  tema  da  Saúde,  enquanto  os          
do  Ensino  Médio  priorizaram  os  Direitos        
Humanos.  O  Partido  da  Cultura  ocupa  o  quinto          
lugar  na  preferência  de  escolha  dos  alunos  dos          
dois   níveis   de   ensino.   

Entre  os  temas  menos  escolhidos,       
observou-se  um  interesse  um  pouco  maior  dos         
alunos  do  Ensino  Fundamental  pelos  partidos        
da  Defesa  do  Consumidor,  dos  Esportes,  da         
Agricultura  e  da  Segurança  Pública,  nesta        
ordem.  Já  os  estudantes  do  Ensino  Médio         
escreveram  mais  projetos  de  lei  sobre  os  temas          
da   Juventude   e   do   Emprego.     
  

Principais   temas   abordados   nos   projetos   de   lei  
  

A  seção  anterior  deu  pistas  sobre  quais         
temas  foram  mais  frequentemente  abordados       
nos  projetos  de  lei  escritos  pelos  deputados         
jovens.  Uma  vez  que  o  Partido  da  Educação  foi           

o  mais  escolhido  em  todas  as  edições  do          
programa,  já  se  sabe  que  a  Educação  é  o  tema            
mais  abordado  no  Parlamento  Jovem  Paulista,        
seguido  pelos  temas  da  Natureza  e  dos  Direitos          
Humanos.     

Nesta  seção,  os  textos  dos  alunos  serão         
analisados  a  fim  de  identificar  os  assuntos         
específicos  mais  abordados  dentro  de  cada        
partido  temático.  Para  tanto,  serão  comentadas        
as  palavras  mais  recorrentes  nas  ementas  dos         
projetos  de  lei  de  cada  um  dos  partidos          
temáticos,  ordenados  em  ordem  alfabética.  A        
íntegra  dos  projetos  de  lei  de  cada  edição  pode           
ser  acessada  no  site  da  Assembleia  Legislativa         
do   Estado   de   São   Paulo   (SÃO   PAULO,   2018a).   
  

Agricultura   
  

Nos  projetos  do  Partido  da  Agricultura,  a         
partir  da  análise  da  Figura  3,  observam-se  três          
palavras  destacadas:  hortas,  agricultor  e       
escolas.  Dos  nove  projetos  selecionados  para        
integrar  esse  partido  nas  edições  analisadas,  três         
versam  sobre  o  cultivo  de   hortas  (hortas         
cidadãs,  hortas  comunitárias  e  hortas       
domésticas),  todos  vinculados  à  ideia  de        
alimentação  saudável  e  de  incremento  da        
alimentação   de   pessoas   carentes.   

  
  

  

Agricultura

Principais temas abordados nos projetos de lei
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A  palavra  agricultor,  que  também       
aparece  de  forma  recorrente,  figura  em  dois         
projetos  distintos:  um  deles  relativo  à  criação         
de  um  fundo  de  amparo  ao  pequeno  agricultor;          
outro  relativo  a  um  programa  denominado        
Jovem  Agricultor,  que  trata  da  conscientização        
dos   jovens   sobre   a   importância   da   agricultura.     

Há  ainda  a  expressão  “trabalhador       
agrícola”,  que  figura  em  um  projeto  que  trata  da           
melhoria  das  condições  dos  agricultores.  Já  o         
termo  escolas  na  verdade  diz  respeito  ao  âmbito          
de  dois  projetos,  um  relacionado  ao  já         
mencionado  programa  Jovem  Agricultor  e       
outro  relacionado  à  produção  de  adubos        
orgânicos  a  partir  da  coleta  de  restos  de          
alimentos   nas   escolas   estaduais.   

  
Figura  3  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  de  lei  inscritos  no  Partido  da           
Agricultura  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista.   
  

  
  

Fonte:   Souza,   2018   
  

A  questão  da  alimentação  saudável,       
embora  não  apareça  de  forma  destacada  na         
Figura  3,  permeia  a  maioria  dos  projetos  da          
temática  da  agricultura.  Além  de  estar        
vinculada  aos  projetos  sobre  o  cultivo  de  hortas,          
aparece  também  em  outros  dois  projetos,  um         
sobre  a  produção  de  adubos  orgânicos  e  outro          
sobre  a  redução  de  substâncias  químicas        
presentes   em   agrotóxicos.   

  
Cultura   

  
Os  termos  mais  recorrentes  nos  22        

projetos  selecionados  para  o  Partido  da  Cultura         
nas  edições  de  2011  a  2014,  de  acordo  com  a            
Figura  4,  são  os  seguintes:  patrimônio,  poesia,         
cinema,   biblioteca   e   escola.   

A  palavra  patrimônio  aparece  em  três        
projetos:  um  sobre  a  criação  de  conselhos         

municipais  de  defesa  do  patrimônio  histórico  de         
São  Paulo;  outro  que  trata  da  criação  de  um           
portal  na  internet  por  meio  do  qual  seja  possível           
conhecer  o  material  histórico  e  cultural  do         
Estado  de  São  Paulo;  e  um  terceiro  que  declara           
a  Corporação  Musical  Sant’Ana,  do  município        
de  Pedreira,  Patrimônio  Cultural  do  Estado  de        
São   Paulo.   

O  termo  poesia  aparece  em  dois  projetos         
similares  que  tratam  de  um  incentivo  para  que          
empresários  usem  poesias  em  propagandas  e        
embalagens  de  produtos,  como  saquinhos  de        
pão,  por  exemplo.  A  palavra  cinema  aparece         
também  em  dois  projetos,  um  sobre  a  criação          
de  um  programa  chamado  “Cinema  Nacional  ao         
Ar  Livre”  e  outro  sobre  a  concessão  de          
meia-entrada  em  eventos  culturais  para  pessoas        
com  deficiência.  A  questão  da  deficiência        
aparece  ainda  em  outro  projeto,  que  trata  do          
oferecimento  de  eventos  culturais  a  pessoas        
com   deficiência   auditiva.   

O  termo  biblioteca  figura  em  dois        
projetos:  um  sobre  a  implantação  de  uma         
biblioteca  estadual  virtual  e  outro  sobre  a         
criação  de  bibliotecas  móveis,  feitas  a  partir  da          
adaptação  de  ônibus  urbanos.  Há  ainda  um         
projeto  que,  apesar  de  não  usar  o  termo          
biblioteca,  trata  da  criação  de  espaços  públicos         
destinados  ao  empréstimo  de  livros,  jornais  e         
revistas.   

A  palavra  escolas  novamente  está       
relacionada  ao  âmbito  de  dois  projetos,  um         
sobre  a  concessão  de  vale-livros  a  alunos  de          
escolas  públicas  e  outro  sobre  uma  proposta  de          
intercâmbio  de  alunos  entre  escolas  de        
diferentes   regiões   do   País.   

  
Figura  4  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  de  lei  inscritos  no  Partido  da           
Cultura  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista.   
  

  
  

Fonte:   Souza,   2018   
  
  

  

Cultura
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Para  além  da  análise  da  nuvem  de         
palavras,  pode-se  dizer  que  dois  temas  centrais         
abarcaram  o  maior  número  de  projetos  do         
Partido  da  Cultura  nas  edições  analisadas.  O         
primeiro  deles  é  a  leitura,  uma  vez  que,  além          
dos  projetos  sobre  bibliotecas  e  poesia,  há         
também  três  propostas  voltadas  à  promoção  de         
descontos   em   livros   para   estudantes.     

O  segundo  tema  central  mais  abordado        
nesses  projetos  é  o  acesso  à  cultura,  que  inclui  a            
preocupação  com  portadores  de  deficiência  e        
também  com  moradores  da  zona  rural  e  de          
pequenos   municípios.   

  
Defesa   do   Consumidor   

  
Nas  edições  analisadas,  o  Partido  da        

Defesa  do  Consumidor  contou  com  17  projetos         
de  lei.  Na  Figura  5,  aparecem  destacados  os          
seguintes  termos:  proibição,  imposto,      
propaganda   e   embalagem.   

A  palavra  proibição  aparece  em  três        
projetos  de  lei:  um  que  proíbe  a  distribuição  de           
sacolas  plásticas  descartáveis,  outro  que  proíbe        
a  propaganda  de  bebidas  alcoólicas  na  TV  e  no           
rádio  e  um  último  que  aborda  a  questão  dos           
pedágios,  sugerindo  horários  em  que  seria        
proibida  a  cobrança  de  tarifa.  Há  ainda  um          
projeto  que  propõe  o  fim  das  propagandas         
eleitorais  impressas  e  sonoras  em  locais        
públicos,  em  respeito  às  políticas  que  proíbem  a          
poluição   visual,   sonora   e   ambiental.   

A  palavra  imposto  aparece  em  dois        
projetos  de  lei,  um  sobre  a  criação  de  um           
imposto  único  sobre  produtos  e  serviços  e  outro          
sobre  a  informação  dos  impostos  e  taxas  sobre          
produtos   nas   embalagens   das   mercadorias.     

Há  também  mais  um  projeto  sobre  a         
discriminação  de  impostos,  no  qual  foi  usado  o          
termo   tributo.     
A  palavra  embalagem  aparece  nos  já        
mencionados  projetos  sobre  a  discriminação  de        
impostos  e  também  em  outros  dois,        
relacionados  à  impressão  visível  de  datas  de         
validade  e  à  inclusão  de  um  alerta  de  risco  à            
saúde  em  caso  de  consumo  excessivo  de  certos          
produtos   alimentícios.   

Vale  destacar  a  variedade  de  temas        
abordados  nos  projetos  de  lei  desse  partido,  que          
incluiu  questões  variadas  como  demarcação  de        
poltronas  nas  salas  de  cinema,  oferta  de         
cardápios  em  Braille  e  oferecimento  de  serviço         
de  calibragem  de  pneus  em  postos  de  gasolina,          
por   exemplo.   

  

Figura  5  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da  Defesa          
do  Consumidor  -  edições  de  2011  a  2014  do           
programa   Parlamento   Jovem   Paulista.   
  

  
Fonte:   Souza,   2018   

  
Direitos   Humanos   

  
O  Partido  dos  Direitos  Humanos  foi  o         

quarto  mais  escolhido  entre  os  participantes  do         
Parlamento  Jovem  Paulista  nas  edições  de  2011         
a  2014,  reunindo  39  projetos  de  lei         
selecionados.  Entre  os  termos  que  aparecem  em         
destaque  na  Figura  6  estão  deficiência,  escolas,         
idosos,   moradores,   rua.     

A  palavra  deficiência  aparece  em  cinco        
projetos  de  lei.  Contudo,  considerando  também        
os  textos  que  utilizaram  na  ementa  termos         
correlatos,  como  acessibilidade  e  necessidades       
especiais,  são  contabilizados  nove  projetos       
sobre  esse  tema,  incluindo  questões  como        
criação  de  um  fundo  de  apoio  a  entidades  que           
representam  os  interesses  dos  portadores  de        
deficiência;  criação  de  um  cadastro  estadual  de         
portadores  de  deficiência;  oferecimento  de       
cães-guias  a  deficientes  visuais;  oferecimento       
de  equipamentos  de  lazer  adaptados  para        
crianças  portadoras  de  deficiência;  implantação       
de  avisos  sonoros  em  semáforos  e  atendimento         
público   em   Libras.   

A  palavra  escolas  aparece  em  cinco        
projetos,  sendo  que  um  deles  é  também         
relacionado  à  questão  da  deficiência,  pois  trata         
do  oferecimento  de  carteiras  adaptadas  às        
necessidades  especiais  de  estudantes.  Há  ainda        
um  projeto  sobre  criação  de  equipe  técnica         
especializada  para  atendimento  de  alunos       
portadores  de  necessidades  educacionais      
especiais  e  outro  que  busca  integrar  a         
comunidade  escolar  com  a  população  idosa  por         
meio  de  um  programa  de  atividades  culturais         
desenvolvidas  por  professores  e  alunos  e        

  
  

  

Defesa do Consumidor

Direitos Humanos
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levadas  a  asilos.  Os  outros  dois  projetos  tratam          
do   combate   ao    bullying    nas   escolas.   

A  palavra  idosos  também  aparece  de        
forma  destacada  na  nuvem  de  palavras,        
evidenciando  uma  preocupação  especial  dos       
estudantes  com  essa  parcela  crescente  da        
população.  Além  do  já  mencionado  projeto  que         
integra  os  idosos  à  comunidade  escolar,        
destacam-se  dois  que  preveem  a  criação  de         
centros  de  apoio  a  idosos  e  um  que  dispõe  sobre            
o  desembarque  de  passageiros  idosos  nos        
transportes   coletivos.     

As  palavras  moradores  e  rua  aparecem        
combinadas  em  três  projetos  de  lei  que  tratam          
do  tema  da  miséria  e  da  falta  de  moradia,           
propondo  a  criação  de  abrigos  e  de  espaços  de           
ressocialização  para  moradores  de  rua  e  a         
instituição  de  um  programa  que  inclui        
cadastramento  dos  moradores  de  rua,       
reabilitação  daqueles  dependentes  de  drogas  e        
cursos  de  capacitação,  entre  outras       
providências.  Pode-se  considerar  também      
dentro  desse  tema  um  projeto  sobre  a  criação  de           
restaurantes  de  preço  único  para  pessoas  de         
renda   baixa   ou   inexistente.     

Ainda  que  não  apareça  de  forma  muito         
destacada  na  Figura  6,  muitos  projetos  do         
Partido  dos  Direitos  Humanos  foram       
direcionados  aos  direitos  das  crianças,  como        
um  que  trata  do  abandono  de  incapazes,  um  que           
permite  que  crianças  de  até  cinco  anos  possam          
usar  o  transporte  público  sem  a  necessidade  de          
pular  a  catraca  e  outro  que  trata  do  pagamento           
de  auxílio-orfandade  aos  filhos  de  vítimas  de         
homicídio.   
  

Figura  6  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  dos         
Direitos  Humanos  nas  edições  de  2011  a  2014  do           
programa   Parlamento   Jovem   Paulista.   
  

  
Fonte:   Souza,   2018   

Educação   
  

Recordista  absoluto  em  todas  as  edições        
do  Parlamento  Jovem  Paulista,  o  Partido  da         
Educação  contou  com  116  projetos  de  lei         
selecionados  nas  quatro  edições  analisadas.  Por        
constar  na  esmagadora  maioria  dos  projetos  de         
lei,  palavras  como  “alunos”  e  “escolar”  foram         
suprimidas  da  nuvem,  a  fim  de  garantir  o          
devido  destaque  às  propostas  para  o  âmbito         
escolar.  Desse  modo,  as  palavras  que  mais  se          
destacam  na  Figura  7  são  disciplina,  curricular         
e  grade,  que  foram  empregadas  de  forma         
associada  em  20  projetos  que  tratam  de         
mudanças  e  inclusões  na  grade  curricular  de         
ensino.     

Entre  as  principais  sugestões  de  inclusão        
de  disciplinas  na  grade  curricular  das  escolas         
estão  Política,  Cidadania  e  Direito       
Constitucional,  mas  foram  também  citadas       
Educação  Ambiental,  Economia,  Filosofia,      
Sociologia,  Educação  Financeira,     
Empreendedorismo,  Educação  Sexual,     
Modalidades  Olímpicas,  Cultura  Brasileira,      
Latim,  Orientação  Vocacional  e  Psicologia.  Há        
ainda  um  projeto  que  sugere  a  inclusão  da          
disciplina  Energia  Renovável  em  cursos       
superiores   das   áreas   de   Ciência   e   Tecnologia.   

Ainda  sobre  política,  um  projeto  trata  da         
inclusão,  nas  aulas  de  filosofia,  de  conteúdo         
sobre  elaboração  e  aprovação  de  leis.  Outro         
projeto  institui  a  “Semana  da  Política”  nas         
escolas  públicas  estaduais,  com  palestras  e        
debates   sobre   temas   de   interesse   dos   jovens.   

Além  dos  projetos  sobre  a  grade        
curricular,  também  se  sobressaíram  projetos  que        
sugerem  a  criação  de  cargos  ou  contratação  de          
profissionais  nas  escolas.  O  cargo  de  psicólogo         
aparece  em  três  projetos,  e  há  também         
propostas  de  contratação  assistente  social  e  de         
segurança  escolar,  além  da  sugestão  de        
contratação  de  universitários  para  atuarem       
como  assistentes  de  professor  em  regime  de         
estágio.     

A  palavra  atendimento  aparece  em       
destaque  na  nuvem  de  palavras  e  foi  associada          
também  aos  cargos  de  psicólogo  e  assistente         
social,  pois  integra  projetos  relacionados  ao        
oferecimento  de  apoio  psicopedagógico  e       
psicossocial  para  os  alunos  e  suas  famílias.         
Desse  modo,  percebe-se  uma  grande       
preocupação  dos  estudantes  com  a  falta  de         
oferecimento   desses   serviços   nas   escolas.   

Outro  assunto  recorrente  nos  projetos  de        
lei  do  Partido  da  Educação  são  aqueles         

  
  

  

Educação
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relacionados  ao  ingresso  na  faculdade  ou        
universidade,  especialmente  de  alunos  de       
escolas  públicas.  Entre  outras  sugestões,  um        
projeto  propõe  a  realização  anual  de  teste  de          
conhecimentos  durante  todo  o  Ensino  Médio,  a         
fim  de  compor  a  pontuação  utilizada  para  o          
ingresso  na  universidade.  Outro  projeto  prevê        
uma  cota  de  25%  das  vagas  das  universidades          
públicas  para  alunos  provenientes  da  rede        
pública   de   ensino.     

Também  relacionado  ao  ingresso  no       
ensino  superior,  o  termo  vocacional  aparece  em         
projetos  que  sugerem  a  inclusão  de  disciplina         
ou  palestra  sobre  o  futuro  profissional.  Há  ainda          
um  projeto  sobre  a  instituição  de  um  programa          
intitulado  “Feira  das  Profissões”  nas  escolas        
públicas  do  estado.  Essa  preocupação  com  o         
futuro  apareceu  mais  no  Ensino  Médio,  mas  há          
também  projetos  de  alunos  do  Ensino        
Fundamental   sobre   esse   tema.   

A  palavra  ciências  destaca-se  na  nuvem        
de  palavras  porque  aparece  em  três  projetos  que          
propõem  a  implantação  de  laboratórios  de        
ciências  nas  escolas  estaduais.  Há  também        
projetos  sobre  o  uso  de  novas  tecnologias  na          
escola,  como  lousas  digitais,  e  de  formas  de          
aquisição  de  computadores  e   tablets .  Um        
projeto  sobre  a  inclusão  da  disciplina  de         
Ciências  Políticas  na  grade  curricular  das        
escolas  contribuiu  para  o  maior  número  de         
aparições   da   palavra   ciências   na   Figura   7.   
  

Figura  7  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da         
Educação  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista.   
  

  
  

Fonte:   Souza,   2018   
  

A  palavra  livro  também  apareceu  em  três         
projetos:  um  sobre  a  publicação  anual  de  um          

livro  escrito  por  alunos;  um  sobre  a  realização          
de  Feiras  do  Livro  nas  escolas;  e  outro  sobre  a            
concessão  de  bolsa-livro  para  alunos  do  ensino         
superior.  Contudo,  o  tema  da  leitura  aparece  em          
muitos  outros  projetos,  como  a  proposta  de         
bibliotecas  itinerantes,  salas  de  leitura  e        
concurso  anual  de  redação  como  forma  de         
estimular   a   leitura,   entre   outros.   

Muitos  outros  assuntos  interessantes      
foram  abordados  nos  projetos  de  lei  do  Partido          
da  Educação,  cuja  riqueza  justificaria  um        
trabalho  de  pesquisa  dedicado  exclusivamente  a        
esse   tema.     

  
Emprego   

  
Apesar  de  haver  muitos  projetos  no        

Partido  da  Educação  sobre  ingresso  na        
universidade  e  futuro  profissional,  isso  não  se         
estendeu  à  temática  do  emprego,  uma  vez  que  o           
Partido  do  Emprego  foi  um  dos  menos         
procurados  pelos  participantes  nas  edições       
analisadas.  Tal  fato  parece  indicar  que,  apesar         
de  estarem  bastante  preocupados  com  a        
definição  da  carreira  a  seguir,  os  estudantes  de          
Ensino  Fundamental  e  Médio  consideram  o        
emprego   algo   ainda   distante   de   sua   realidade.   

Dos  onze  projetos  inscritos  no  Partido  do         
Emprego,  três  tratam  de  assuntos  relacionados  a         
vagas  de  menor  aprendiz.  Um  deles  propõe  a          
diminuição  da  carga  tributária  sobre  a        
contratação  de  menores  aprendizes;  outro       
estabelece  a  obrigatoriedade  de  contratação  de        
jovens  aprendizes  nas  prefeituras  dos       
municípios  paulistas,  e  o  último  dispõe  sobre  a          
criação  do  Programa  Jovem  Aprendiz  na        
Administração  Pública.  Há  ainda  um  quarto        
projeto  que  trata  da  criação  de  um  programa          
chamado  Primeiro  Emprego,  destinado  a  jovens       
em   situação   de   vulnerabilidade   social.   

A  palavra  estudantes  aparece  também  em        
destaque  na  Figura  8  por  constar  em  dois          
projetos  de  lei,  um  sobre  o  direito  de  os  alunos            
do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  realizarem         
estágio  não  remunerado  na  área  em  que         
pretendem  atuar;  outro  sobre  o  direito  aos         
estudantes  de  até  18  anos  poderem  trabalhar  por          
meio  período  recebendo  salário  integral,  como        
forma  de  combate  à  evasão  escolar  dos         
estudantes  de  baixa  renda.  Há  ainda  um  projeto          
sobre  a  criação  do  programa  Bolsa-Trabalho,        
uma  parceria  com  a  iniciativa  privada  na  qual          
alunos  do  Ensino  Médio  poderiam  trabalhar        
quatro  horas  diárias  e  receber  por  isso  uma          
bolsa   equivalente   a   meio   salário   mínimo.   

  
  

  

Emprego
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Figura  8  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  do         
Emprego  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista.   

  

  
  

Fonte:   Souza,   2018   
  

Outros  temas  interessantes  que  merecem       
destaque  são  a  criação  da  Sala  do         
Empreendedor  Municipal,  a  criação  de  um        
banco  de  tempo;  a  regulação  do  salário  de          
políticos  e  a  obrigatoriedade  de  capacitação  dos         
funcionários  públicos  de  acordo  com  sua        
função.   

  
Esportes   

  
Dos  15  projetos  de  lei  selecionados  para         

integrar  o  Partido  dos  Esportes,  sete  propõem  a          
construção  de  centros  destinadas  ao  lazer  e  à          
prática  de  esporte,  sendo  que  a  maioria  desses          
projetos  são  direcionados  a  bairros  periféricos  e         
pequenos   municípios.     

Entre  alguns  exemplos,  podem  ser       
citadas  as  propostas  de  construção  de  centros         
esportivos  e  de  lazer  nos  municípios  do  interior          
paulista;  construção  de  quadras  esportivas  nos        
conjuntos  habitacionais  da  CDHU;  e  a        
instituição  de  um  projeto  chamado  Pró-Jovem,        
com  o  objetivo  de  incluir  o  esporte  na  vida  dos            
jovens  das  regiões  periféricas  do  estado  de  São          
Paulo.   

A  palavra  academias  aparece  em  dois        
projetos,  um  sobre  a  obrigatoriedade  da        
colocação  de  placas  informativas  nos       
equipamentos  das  academias  ao  ar  livre  e  outro          
sobre  a  acessibilidade  nas  áreas  destinadas  à         
prática  esportiva  nas  escolas  e  nas  academias,         
com  adaptação  dos  aparelhos  de  exercícios  para         
portadores   de   deficiência   física.   

Figura  9  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  dos         
Esportes  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista..   
  

  
  

Fonte:   Souza,   2018.   
  

Ainda  que  não  apareça  em  destaque  na        
Figura  9,  o  tema  das  Olimpíadas  também  foi          
abordado  em  dois  projetos,  um  sobre  a  criação          
de  centros  de  treinamento  de  esportes  olímpicos         
para  adolescentes  em  situação  de       
vulnerabilidade  social  e  outro  sobre  a  criação         
do  Programa  São  Paulo  Olimpíadas  e        
Paralimpíadas  2016,  cujo  objetivo  era  preparar        
atletas  para  o  evento  olímpico  realizado  no         
Brasil.     

Há  também  o  projeto  que  visa  à         
instituição  de  um  programa  estadual  chamado        
Bolsa  Atleta,  com  o  objetivo  de  dar  suporte          
financeiro  a  estudantes  da  rede  pública  para  a          
participação   em   competições   esportivas.   

  
Habitação   

  
O  Partido  da  Habitação  foi  o  que  reuniu          

o  menor  número  de  projetos  nas  edições         
analisadas,  apenas  sete.  Como  pode  ser  visto  na          
Figura  10,  a  maioria  dos  projetos  (três)  trata  do           
tema  de  moradias  populares  para  pessoas  de         
baixa  renda  ou  moradores  de  rua:  um  propõe  a           
construção  de  moradias  populares  para  famílias        
de  moradores  de  rua;  outro  sugere  a         
revitalização  de  edifícios  abandonados  para       
pessoas  de  baixa  renda;  e  o  terceiro  trata  da           
criação  de  um  programa  especial  de  habitação         
destinado  a  famílias  com  renda  de  um  salário          
mínimo.   

  
  

  

Esportes

Habitação
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Figura  10  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da         
Habitação  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista..   

  

  
  

Fonte:   Souza,   2018.   
  

A  questão  ecológica  foi  abordada  em        
dois  projetos,  um  sobre  a  instalação  de  sistema          
de  energia  solar  nas  residências  e  outro  sobre  a           
criação  de  ecopolos  rurais  e  urbanos  destinados         
a  pessoas  que  buscam  viver  de  maneira  natural          
e  ecologicamente  correta.  Também  a       
acessibilidade  de  pessoas  com  deficiência  foi        
abordada  em  um  projeto  que  trata  da        
obrigatoriedade  da  adaptação  de  prédios       
públicos,  particulares,  comerciais,  calçadas  e       
transportes  coletivos  para  acesso  a  pessoas  com         
necessidades   especiais.   
  

Juventude   
  

Segundo  partido  com  menos  projetos  de        
lei  selecionados,  o  Partido  da  Juventude  contou         
com  10  projetos  nas  edições  analisadas,  sendo         
que  três  deles  abordaram  a  questão  da         
participação  política  dos  jovens.  Três  projetos        
propõem  a  criação  de  um  programa  voltado         
para  a  juventude,  um  deles  relacionado  à         
orientação  profissional  de  jovens  matriculados       
no  3º  ano  do  Ensino  Médio;  outro  sobre          
conscientização  política  e  cidadania  nas       
escolas;  e  um  terceiro  sobre  a  implantação  de          
serviços  direcionados  aos  jovens  no  já  existente         
programa   Acessa   São   Paulo.   

A  palavra  estadual  aparece  em  destaque        
na  Figura  11  por  figurar  em  dois  projetos,  um          
sobre  a  criação  de  um  bilhete  único  específico          
para  estudantes  da  Rede  Estadual  de  Ensino,  e          
outro  sobre  a  criação  da  Secretaria  Estadual  da          
Juventude,  cuja  principal  atribuição  seria       
assegurar  uma  política  estadual  voltada  à        
juventude.   

Figura  11  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da         
Juventude  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa           
Parlamento   Jovem   Paulista.   

  

  
  

Fonte:   Souza,   2018.   
  

Em  relação  à  temática,  é  interessante        
observar  que  a  maioria  dos  projetos  trata  da          
questão  da  participação  política  e  cidadã  dos         
jovens.  Além  dos  já  mencionados  projetos        
sobre  conscientização  política  nas  escolas  e        
criação  de  uma  secretaria  estadual,  há  um         
projeto  que  propõe  a  obrigatoriedade  da        
participação  de  jovens  estudantes  nos  conselhos        
municipais  e  outro  que  trata  da  inclusão  de  uma           
semana  voltada  para  a  juventude  no  Calendário         
Oficial  do  Estado,  cujo  principal  objetivo  é  a          
conscientização  dos  jovens  sobre  seu  papel  de         
cidadãos.   

  
Natureza   

  
Considerando  o  número  de  projetos  de        

lei  selecionados  nas  edições  analisadas,  o        
Partido  da  Natureza   ficou  com  o  segundo  lugar,          
atrás  apenas  do  Partido  da  Educação.  Dos  74          
projetos,  a  maioria  trata  das  questões  da         
reciclagem  e  destinação  do  lixo,  dos  recursos         
hídricos  e  do  reflorestamento  e  arborização,        
como   pode   ser   observado   na   Figura   12.  

A  palavra  escolas  novamente  aparece  em        
destaque,  associada  à  palavra  públicas,  por  estar         
relacionada  ao  âmbito  da  maioria  dos  projetos.         
Entre  os  projetos  de  lei  criados  especificamente         
para  o  âmbito  escolar,  há  propostas  como         
implantação  da  coleta  seletiva  obrigatória  nas        
escolas;  criação  de  espaços  verdes;  substituição        
das  torneiras  comuns  por  torneiras  com        
temporizador;  programas  de  conscientização      
ambiental;  utilização  de  placas  fotovoltaicas  e        

  
  

  

Juventude
Natureza
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criação  de  programa  de  coleta  de  resíduos         
eletrônicos,   entre   muitas   outras.     
  

Figura  12  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da         
Natureza  nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa          
Parlamento   Jovem   Paulista.   
  

  
  

Fonte:   Souza,   2018.   
  

A  coleta  de  lixo  -  especialmente  a         
seletiva  -  e  a  reciclagem  são  tema  de  25           
projetos  de  lei  do  Partido  da  Natureza.  Há          
projetos  sobre  a  criação  de  laboratórios  de         
reciclagem  de  papel;  construção  de  unidades  de         
reciclagem  de  resíduos  de  construção  civil;        
criação  de  programa  de  conversão  de  produtos         
recicláveis  em  créditos;  fabricação  de  kits        
escolares  com  materiais  recicláveis,  e  muitos        
outros.   

Há  ainda  três  projetos  dessa  temática  que         
apresentam  a  preocupação  com  o  destino  do        
óleo  de  cozinha,  e  outros  três  sugerem  o  uso  de            
asfalto  ecológico  nas  estradas  e  rodovias        
estaduais.   

A  preocupação  com  a  água  é  outro  tema          
recorrente,  tendo  aparecido  em  12  projetos  de         
lei.  Além  do  já  mencionado  projeto  sobre  a          
substituição  de  torneiras  nas  escolas,  seis        
projetos  tratam  da  captação  da  água  das  chuvas,          
e  há  projetos  sobre  a  preservação  de  fontes  e           
mananciais,  implantação  de  sistemas  de       
reutilização  de  água  em  condomínios  e        
utilização  racional  de  água  nas  edificações        
públicas,   entre   outros.   

O  tema  que  envolve  o  reflorestamento  e         
plantio  de  árvores  aparece  em  10  projetos,  entre          
os  quais  se  destacam  as  propostas  de  concessão          
de  desconto  no  IPTU  para  proprietários  que         
mantiverem  sua  calçada  arborizada;  criação  de        
jardins  suspensos  em  novos  empreendimentos       

imobiliários;  arborização  de  escolas  e       
instituições  públicas;  e  fim  das  queimadas        
realizadas   por   empresas.   

A  questão  da  energia  foi  abordada  em         
sete  projetos,  como  os  que  propõem  a         
substituição  das  lâmpadas  incandescentes  por       
modelo  similar  fluorescente  nos  espaços       
públicos  estaduais;  o  uso  de  energia        
fotovoltaica  nas  repartições  públicas  estaduais  e        
municipais;  e  a  geração  de  energia  através  do          
biogás.   

  
Saúde   

  
O  Partido  da  Saúde  foi  o  terceiro  com          

maior  número  de  projetos  de  lei  selecionados         
nas  quatro  edições  analisadas  do  Parlamento        
Jovem  Paulista.  A  partir  da  Figura  13,  pode-se          
observar  que  a  palavra  escolas  desta  vez         
aparece  de  forma  gritante,  muitas  vezes        
associada  à  palavra  públicas,  e  o  motivo  disso  é           
o  fato  de  grande  parte  dos  projetos  relacionados          
à  saúde  terem  sido  desenvolvidos  considerando        
o   âmbito   escolar.   

Dos  40  projetos  selecionados,  12       
colocam  a  escola  no  centro  das  ações  de  Saúde,           
propondo  ações  como  a  criação  de  micropostos         
de  saúde  nas  escolas;  a  realização  de  palestras          
sobre  doação  de  medula  óssea;  a  realização  de          
exames  de  aptidão  física;  e  a  instituição  de  um           
programa  de  combate  às  drogas.  Repetindo  algo         
que  já  havia  sido  visto  nos  projetos  do  Partido           
da  Educação,  há  um  projeto  propondo  a  criação          
de  cargos  de  psicólogos  e  outro  propondo  a          
contratação  de  auxiliares  de  enfermagem  nas        
escolas   públicas.   

  
Figura  13  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da  Saúde          
nas  edições  de  2011  a  2014  do  programa  Parlamento           
Jovem   Paulista.   

  
  

Fonte:   Souza,   2018.   
  
  

  

Saúde
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A  questão  da  alimentação  e  do  combate  à          

obesidade  foi  bastante  presente  nos  projetos  do         
Partido  da  Saúde.  Há  projetos  dessa  temática         
voltados  às  escolas,  como  o  que  dispõe  sobre  a           
implantação  do  Programa  Nutricional  Escolar,  e        
também  outros  voltados  à  população  geral,        
como  um  que  proíbe  o  uso  de  antibióticos  em           
rebanhos  destinados  à  alimentação.  Há  ainda        
um  projeto  que  obriga  os  estabelecimentos  a         
informarem  o  valor  nutricional  das  refeições  em         
seus  cardápios  e  outro  que  propõe  a  criação  de           
um  selo  de  combate  à  obesidade,  para  advertir  a           
população  sobre  produtos  com  alto  teor  de         
sódio   e   sacarose.   

Ações  relacionadas  à  prevenção   de       
doenças  também  foram  o  foco  de  muitos         
projetos,  como  o  que  dispõe  sobre  a  realização          
de  exames  preventivos  básicos  de  saúde       
periodicamente  nas  escolas  estaduais;  o  que        
institui  um  programa  de  prevenção,  controle  e         
orientação  concernentes  à  osteoporose;  e  o  que         
propõe  a  criação  da  Semana  Estadual  de         
Combate   e   Prevenção   à   Obesidade.   

A  questão  da  informatização  de  dados  da         
Saúde,  ainda  que  não  tenha  aparecido  de  forma          
destacada  na  nuvem  de  palavras,  apareceu  em         
três  projetos  de  lei  dos  deputados  jovens,  um          
sobre  a  obrigatoriedade  da  criação  de  sites  para          
cada  unidade  pública  de  saúde;  outro  sobre  a          
implantação  de  um  sistema  de  informação  de         
pacientes   online  para  facilitar  o  atendimento  do         
SUS;  e  um  terceiro  sobre  a  criação  de  uma           
carteirinha   eletrônica   de   vacinação.   

O  tema  das  drogas  também  apareceu  em         
três  projetos  de  lei  desse  partido,  com  propostas          
para  a  proibição  da  propaganda  de  bebidas         
alcoólicas  em  emissoras  de  rádio  e  TV;  a          
conscientização  sobre  os  riscos  do  uso  do         
álcool  e  do  cigarro  na  adolescência  e  a          
implantação  de  clínicas  para  tratamento  de        
dependentes  químicos  em  sistema  de  internação        
em   todo   o   estado   de   São   Paulo.   

  
Segurança   Pública   
  

Observando-se  a  Figura  14,  que  ilustra  as         
palavras  mais  recorrentes  nos  projetos  de  lei  do          
Partido  da  Segurança  Pública,  nota-se  que  mais         
uma  vez  a  escola  esteve  no  centro  das          
propostas.  Dos  16  projetos  selecionados  para  o         
partido  da  Segurança  Pública  nas  quatro        
edições  analisadas  do  Parlamento  Jovem       
Paulista,  seis  tratam  de  proposições  a  serem         
realizadas   em   âmbito   escolar.   

  
Figura  14  -  Nuvem  de  palavras  gerada  a  partir  das            
ementas  dos  projetos  inscritos  no  Partido  da         
Segurança  Pública  nas  edições  de  2011  a  2014  do           
programa   Parlamento   Jovem   Paulista   

  

  
  

Fonte:   Souza,   2018   
  

Entre  os  projetos  que  têm  como  foco  as          
escolas  do  Estado  de  São  Paulo,  destacam-se         
propostas  de  prevenção,  como  a  instalação  de         
câmeras  e  detector  de  metais  na  entrada  dos          
estabelecimentos  de  ensino;  a  instalação  de        
leitores  biométricos  nas  escolas;  e  implantação        
de  um  programa  de  prevenção  à  violência,  com          
foco  no   bullying  e  mesmo  em  casos  mais          
graves,   como   a   pedofilia.   

Outro  projeto  que  trata  de  prevenção  é         
o  que  dispõe  sobre  a  criação  de  uma  norma           
estadual  para  a  adequação  de  leis  municipais         
voltadas  à  segurança  em  estabelecimentos  e        
eventos  destinados  ao  lazer  e  ao        
entretenimento.  Ele  prevê,  ainda,  a  participação        
efetiva  da  juventude  nos  Conselhos       
Comunitários   de   Segurança.   

O   combate  às  drogas  aparece  em  dois         
projetos,  um  sobre  a  instituição  de  um         
programa  de  combate  às  drogas  nas  escolas  e          
outro  sobre  a  instituição  de  uma  semana         
estadual  de  prevenção  e  combate  aos  crimes         
praticados  por  dependentes  químicos.  Também       
os  presídios  foram  tema  de  dois  projetos  de  lei,           
um  sobre  a  privatização  dos  estabelecimentos        
prisionais  do  estado  e  outro  sobre  a  utilização          
da  mão  de  obra  de  presidiários  na  construção  e           
manutenção   de   obras   públicas.   

  
  
  
  

  
  

  

Segurança Pública
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Considerações   finais     
  

O  programa  Parlamento  Jovem  Paulista       
foi  o  precursor  dos  programas  de  simulação         
parlamentar  no  Brasil,  motivo  que  por  si  só  já           
justifica  sua  importância.  A  intenção  deste        
artigo  foi  lançar  luz  sobre  o  tema,  que  ainda  não            
havia  sido  objeto  de  estudo,  diferentemente  de         
outros  programas  similares  que  surgiram       
depois.  Desse  modo,  o  presente  estudo  não         
pretendeu  esgotar  o  assunto,  mas  sim  dar  início          
a  uma  discussão  sobre  essa  importante  forma  de          
letramento  político  existente  no  estado  de  São         
Paulo.   

Ao  analisar  os  temas  mais  recorrentes        
nos  projetos  de  lei  escritos  pelos  participantes         
das  edições  de  2011  a  2014  e,  mais          
detalhadamente,  as  palavras  mais  comumente       
empregadas  nesses  projetos,  foi  possível  chegar        
a  uma  conclusão  da  qual  já  se  suspeitava          
mesmo  antes  de  dar  início  à  pesquisa:  o  tema  da            
Educação   foi   o   mais   abordado   pelos   estudantes.     

Essa  constatação  não  partiu  apenas  do        
fato  de  o  Partido  da  Educação  ter  sido  o  mais            
escolhido  em  todas  as  edições  do  programa,         
mas  também  do  fato  de  a  palavra  “escola”  ter           
aparecido  de  forma  consistente  em  boa  parte         
dos  projetos  inscritos  nos  outros  partidos        
temáticos.  Mesmo  em  temas  como  agricultura  e         
segurança  pública,  por  exemplo,  muitos       
projetos  de  lei  foram  pensados  para  aplicação         
em  âmbito  escolar.  No  Partido  da  Saúde,  isso          
ficou  muito  evidente,  pois  a  palavra  “escolas”         
foi  a  mais  recorrente,  muitas  vezes  associada  à          
palavra   “públicas”.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Entre  os  achados  da  análise  dos  projetos         
de  lei  selecionados  para  o  Partido  da  Educação,          
observou-se  o  desejo  dos  estudantes  de  incluir         
novas  matérias  na  grade  curricular  das  escolas,         
com  destaque  para  temas  como  política,        
cidadania  e  legislação.  É  interessante  observar       
que  esse  achado  vai  de  encontro  a  propostas          
que  tramitam  atualmente  relativas  a  um  projeto         
que  ficou  conhecido  como  “Escola  sem        
Partido”.  É  preciso  considerar,  contudo,  que  os         
alunos  inscritos  em  um  programa  de  simulação         
parlamentar  já  demonstraram  interesse  por       
temas  ligados  à  política,  de  modo  que  esse          
resultado   poderia   ser   esperado.     

Outro  aspecto  que  precisa  ser       
considerado  é  o  fato  de  os  alunos  contarem  com           
a  ajuda  de  um  professor  para  fazer  o  projeto  de            
lei,  e  que  este  poderia  influenciar  a  escolha  da           
temática  Educação.  No  entanto,  também  não  se         
pode  ignorar,  nesse  contexto,  as  recentes        
ocupações  secundaristas  que  se  iniciaram  em        
São  Paulo  e  tiveram  como  um  dos  palcos  a           
própria  Assembleia  Legislativa,  mostrando  que       
os  estudantes  estão  atentos  ao  que  se  passa  com           
a  Educação  e  têm  pautas  importantes  sobre         
como   seria   a   escola   que   gostariam   de   ter.   

Seria  interessante  que  mais  estudos       
fossem  feitos  a  partir  desse  rico  material  que          
são  os  projetos  de  lei  propostos  pelos  alunos          
participantes  do  Parlamento  Jovem  Paulista.  A        
partir  de  análises  como  esta,  é  possível  se          
aproximar  da  percepção  dos  jovens  em  relação         
à  política  e  à  realidade  que  os  cerca,  o  que  é             
fundamental  para  melhor  compreender  a       
participação  da  juventude  na  política  e  nos        
movimentos   políticos.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

Considerações finais 



Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

Xxxxxxxxxx
25

XxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
Produção Acadêmica   

  

Referências   
  

BARDIN,  Laurence  (2016).   Análise  de  conteúdo .        
São   Paulo:   70   ed..   
  

BRASIL.  IBGE.  (2015)   Pesquisa  Nacional  por        
Amostra  de  Domicílios  de  2013 .  Síntese  de         
indicadores.  2.  Ed..  Disponível  em:       
< https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv 
94414.pdf > .   Acesso   em:   23   fev.   2021.   
  

COSSON,  Rildo  (2008).  Escolas  do  Legislativo,        
escolas  de  democracia .  Brasília:  Câmara  dos        
Deputados:  Edições  Câmara.  Disponível  em:       
< http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2662? 
show=full > .   Acesso   em:   23   fev.   2021.   
  

DANTAS,  Humberto;  CARUSO,  Vinícius  (2011).       
Politização  nas  escolas:  o  quanto  os  jovens         
compreendem  essa  demanda.   E-Legis  7:  23-33.         
Disponível  em:    
< http://e-legis.camara.leg.br/cefor/index.php/e-legis/ 
article/view/82 >.   Acesso   em:   23   fev.   2021.   
  

SÃO  PAULO  (Estado).   Assembleia  Legislativa  do        
Estado  de  São  Paulo.   Resolução  -  nº  798,  de  1999.            
Dispõe  sobre  a  criação,  no  âmbito  da  Assembléia          
Legislativa,  do  "Programa  da  Cidadania".  Diário        
Oficial  -  Legislativo,  São  Paulo,  SP,  03  de  setembro           
de  1999.  Disponível  em:      
< http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/resol 
ucao.alesp/1999/resolucao.alesp-798-02.09.1999.ht 
ml >.   Acesso   em   23   fev.   2021.   

______  .  Censo  Escolar  do  Estado  de  São  Paulo           
(2015) .   Informe  2014 .  Disponível  em:       
< http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/ 
documentos/967.pdf >.   Acesso   em:   23   fev.   2021.   
  

______  .  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  São          
Paulo  (2918a).   Parlamento  Jovem .  Disponível  em:        
<https://www.al.sp.gov.br/transparencia/participe/pa 
rlamento-jovem/ .    Acesso   em:   23   fev.   2021.   
  

______  .  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  São          
Paulo  (2018b).   Informativo  do  Acervo  Histórico        
IV ( 17),  Disponível  em:     
< https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigit 
al/24090_arquivo.pdf >.   Acesso   em:   16   mar.   2021.   
  

SORDI,  Denise  N.;  MORAIS,  Sérgio  P.  (2016).  Os          
estudantes  ainda  estão  famintos!:  ousadia,  ocupação        
e  resistência  dos  estudantes  secundaristas  no  Brasil.         
Revista  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades ,  2:         
25-43.  Disponível  em:     
< https://www.researchgate.net/publication/31921291 
1/download >.   Acesso   em:   23   fev.   2021.   
  

SOUZA,  Laura  A.  (2018).  Escola  e  política:  um          
estudo  sobre  o  Parlamento  Jovem  Paulista.        
Monografia  de  conclusão  de  curso  -  Escola  de  Artes,           
Ciências  e  Humanidades,  Universidade  de  São        
Paulo,  São  Paulo.  Disponível  em:       
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigita 
l/24248_arquivo.pdf .   Acesso   em:   21   fev.   2021.   

  
    

  
  

  

Referências



Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

Xxxxxxxxxx
26

XxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
Produção Acadêmica   

  

O   tema   da   defesa   do   patrimônio   cultural   
no   Parlamento   paulista:     
o   processo   legislativo,   seus   sujeitos   e   contextos.   

  
  

Any   ORTEGA   
  
  

Resumo   
Este  trabalho  aborda  a  produção  legislativa,  bem  como  as  particularidades  do             
processo  legislativo  associado  a  ele,  referente  ao  tema  da  proteção  do             
patrimônio  cultural,  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo.  A             
perspectiva  histórica  adotada  é  de  longa  duração,  abrangendo  proposições  e            
debates  ocorridos  entre  a  década  de  1950  e  a  de  2010,  indo  das  primeiras                
proposições  legislativas  à  criação  do  CONDEPHAAT,  aos  embates  entre           
Legislativo  e  Executivo  referentes  ao  instituto  do  tombamento,  e  às            
iniciativas  referentes  ao  patrimônio  imaterial  e  natural.  Este  percurso  mostra            
como  o  tema  foi  sendo  a  partir  de  uma  relação  complexa  entre  interesses               
presentes  na  sociedade  e  a  dinâmica  de  funcionamento  do  estado,  esta             
caracterizada,   em   especial,   pela   relação   entre   os   poderes.     
Palavras-chave:   patrimônio   cultural;   parlamento;   tombamento.   
  

Abstract   
This  paper  addresses  the  legislative  production,  as  well  as  the  particularities             
of  the  legislative  process  associated  with  it,  regarding  the  topic  of  cultural              
heritage  protection,  in  the  Legislative  Assembly  of  the  State  of  São  Paulo.              
The  historical  perspective  adopted  concerns  long  duration,  encompassing          
proposals  and  debates  that  took  place  between  the  1950s  and  2010s,  ranging              
from  the  first  legislative  proposals  to  the  creation  of  CONDEPHAAT,  to  the              
clashes  between  the  Legislative  and  the  Executive  regarding  inventorying           
initiatives,  and  the  initiatives  related  to  intangible  and  natural  heritage.  This             
path  shows  how  the  theme  was  based  on  a  complex  relationship  between             
interests  present  in  society  and  the  dynamics  of  the  functioning  of  the  state,               
which   is   characterized,   in   particular,   by   the   relationship   between   the   powers.   
Keywords:   cultural   heritage;   parliament;   inventorying.   

  
    
  

Introdução   
  

Conquanto  não  possa  ser  colocado       
como  um  tema  de  primeira  grandeza  na  história          
da  agenda  legislativa  paulista,  a  questão  da         
proteção  do  patrimônio  cultural  é  um  assunto         
eminentemente  do  âmbito  da  política  pública,  e         
tem  no  Estado  de  São  Paulo  uma  história  que           
data  efetivamente  de  sua  implementação  no        
Brasil.  Isto  se  deve  à  participação  de         
intelectuais  paulistas,  como  Mário  de  Andrade,        
na  formulação  do  que  viria  a  ser  o  decreto-lei           

federal  nº  25,  de  1937,  que  primeiramente         
organizou  a  proteção  do  patrimônio  histórico  e         
artístico  nacional,  no  período  Vargas.  Todavia,        
em  termos  de  políticas  estaduais  propriamente        
ditas,  o  começo  data  da  década  de  1950,          
havendo  desde  então  uma  interação,  nem        
sempre  convergente  ou  consensual,  mas       
dinâmica  e  intensa,  entre  os  poderes  Legislativo         
e  Executivo  no  que  tange  à  sua  formulação  e           
desenvolvimento.     

O  tema  fundamental  deste  trabalho,       
portanto,  refere-se  à  particularidade  do       

  
  

  

O tema da defesa do patrimônio cultural 
no Parlamento paulista: 
o processo legislativo, seus sujeitos e contextos.

Resumo

Abstract

  Introdução



Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

Xxxxxxxxxx
27

XxxxxxxxxxXxxxxxxxxx
Produção Acadêmica   

  

tratamento  dado  no  Parlamento  paulista,  ao        
longo  do  tempo,  a  esta  política  pública         
específica,  a  do  patrimônio  cultural,  e  a  como          
se  deu  a  formulação  da   agenda  legislativa         
referente  ao  tema:  quais  seus  atores,  suas         
motivações,  os  interesses  envolvidos,  quais       
alternativas  foram  escolhidas  e  quais  fatores  as         
influenciaram.  E,  mais  especificamente,  nesse       
contexto,  quais  as  relações  entre  o  processo         
legislativo  e  o  contexto  político  local  e         
nacional,  bem  como  sua  relação  com  a  atuação          
do  Executivo  e  da  tecnoburocracia  a  ele         
vinculada.  O  intervalo  temporal  proposto  para  a         
análise  das  informações  levantadas  foi  dividido        
em  períodos  nos  quais  se  verificaram  aspectos         
relativamente  homogêneos  em  termos  da       
formulação  da  política  de  patrimônio,  e  nestes         
serão  analisados  momentos  que  marcaram       
significativamente  o  processo,  e  que  podem  ser         
identificados  como  “ciclos”  ou  conjunturas  de        
política  pública,  a  saber:  As  décadas  de  1950  e           
60:  das  primeiras  iniciativas  legislativas  até  a         
criação  do  CONDEPHAAT;  2)  De  fins  da         
década  de  1960  à  década  de  1990:  da  criação  do            
CONDEPHAAT  ao  caso  do  “Caetano  de        
Campos”,  aos  projetos  de  tombamento  de        
iniciativa  legislativa  e  às  contestações  ao        
tombamento;  3)  As  décadas  de  2000  e  2010:  as           
iniciativas  legislativas  referentes  ao  patrimônio       
imaterial  e  a  proteção  do  patrimônio  natural  via          
unidades   de   conservação   da   natureza.   

  
Os   primórdios   da   defesa   do   patrimônio   
cultural   na   ALESP   nas   décadas   de   1950   e   60:   
da   “colaboração”   com   o   Governo   Federal   à   
criação   do   CONDEPHAAT  
  

 Salvo  engano,  o  primeiro  fato        
significativo  registrado,  no  histórico  do       
processo  legislativo  da  ALESP 2 ,  com  relação  ao         
tema  da  defesa  do  patrimônio,  na  década  de          
1950,  diz  respeito  à  promulgação,  pelo  então         
governador  Lucas  Nogueira  Garcez  (PSP),  da        
Lei  nº.  1.048,  de  5  de  junho  de  1951 3 ,  que            
“autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  acordo         
com  o  Governo  Federal  visando  a  preservação         
dos  monumentos  e  lugares  históricos  de  São         
Paulo  e  dá  outras  providências”.  A  lei  resultou          
do  projeto  1472/50,  de  autoria  do  deputado  José          
Alves  Cunha  Lima  (PTB),  apresentado  em        
30.10.1950 4 .  Na  justificativa  é  citado  o  art.  175          

2  www.al.sp.gov.br   
3  DOE   6.6.1951.   
4  DOE   31.10.1050   

da  Constituição  Federal  (de  1946)  e        
argumentado  que,  apesar  da  legislação  federal        
em  vigor,  “resta  ainda  muita  coisa  a  fazer,  em           
nosso  Estado,  nesse  setor”.  Cita  ainda  o         
parlamentar  o  caso  de  Igrejas,  nominalmente  as         
de  Bom  Jesus  e  Capivari,  e  “lugares  históricos”,          
como  o  Porto  das  Monções,  que  “estão  a  exigir           
o  nosso  cuidado  e  a  nossa  proteção,  como  os           
marcos  de  nossa  história  e  os  símbolos  de          
épocas  e  acontecimentos  passados”.  Cunha       
Lima  refere-se  ainda  às  limitações  do  trabalho         
do  SPHAN,  que  em  função  da  falta  de  recursos           
restringir-se-ia  “às  obras  mais  urgentes  e  de         
cunho  nacional  mais  acentuado”,  do  que        
decorreria  a  necessidade  do  Estado  de  São         
Paulo  “vir  ao  encontro  desse  Serviço,        
prestando-lhe  a  sua  colaboração  e  firmando        
com   ele   um   acordo   para   um   trabalho   conjunto”.     

A  iniciativa  teve,  em  março  e  abril  de          
1951,  respectivamente,  pareceres  favoráveis  das       
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  (CCJ)  e  da          
Comissão  de  Educação  e  Cultura  (CEC).  A         
seguir  o  projeto  foi  discutido  e  aprovado  em          
três  discussões,  ainda  em  abril,  e  teve  parecer          
da  Comissão  de  Redação  (CR),  aprovado  em         
maio  do  mesmo  ano 5 .  O  texto  da  lei  sancionada           
é  simples,  de  apenas  quatro  artigos,        
basicamente  em  seu  conteúdo  reproduzindo  a        
ementa,  especificando  que  se  tratava  de  acordo         
de   colaboração  entre  o  Governo  Estadual  e  o          
Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico        
Nacional  (SPHAN,  atual  IPHAN),  para  a        
efetivação  do  qual  seria  designada  pelo        
governador  uma  comissão  de  três  funcionários        
estaduais.  O  acordo  deveria  ser  aprovado  pela         
Assembleia,  incluindo  uma  dotação  em       
dinheiro  para  a  realização  dos  trabalhos  de         
preservação.  Estabelece  a  lei,  ainda,  que:        
“Artigo  3º  -  A  lei  que  aprovar  o  acordo  criará  o             
serviço  que,  em  caráter  permanente,  se  dedicará         
ao  trabalho  de  que  trata  a  presente  lei,  sempre           
em   colaboração   com   o   órgão   federal.”   
  Podem  aqui  ser  imediatamente      
destacados  dois  aspectos:  em  primeiro  lugar,        
salvo  melhor  juízo,  não  consta  na  história  do          
processo  legislativo  da  ALESP  a  tramitação  da         
lei  referida  neste  artigo  3º,  do  que  se  depreende           
que  a  iniciativa  de  acordo  com  o  governo          
federal  (e,  consequentemente,  como  se  pode        
presumir,  as  tarefas  de  preservação  do        
patrimônio)  não  evoluiu.  De  fato,  a  criação  de          
um  “serviço  de  caráter  permanente”  dedicado  a         
tais  tarefas  só  ocorrerá  em  fins  da  década          

5  www.al.sp.gov.br/propositura   
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seguinte,  com  a  criação  do  CONDEPHAAT,  em         
circunstâncias  bastante  diferenciadas.  Em      
segundo  lugar,  pode-se  observar  já  aqui  que  a          
questão  da  preservação  do  patrimônio  histórico        
faz  referência  direta  ao  âmbito  federal,        
citando-se  explicitamente  o  Serviço  do       
Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional       
(SPHAN),  o  que  nos  remete  então  ao  contexto          
da  criação  deste  e  do  Decreto-Lei  nº  25/1937,          
que  “organiza  a  proteção  do  patrimônio        
histórico  e  artístico  nacional”,  definindo-o       
(artigo  1º)  como  “o  conjunto  de  bens  móveis  e           
imóveis  existentes  no  país  e  cuja  conservação         
seja  de  interesse  público,  quer  por  sua         
vinculação  a  fatos  memoráveis  da  história  do         
Brasil,  quer  por  seu  excepcional  valor        
arqueológico  ou  etnográfico,  bibliográfico  ou       
artístico”,  equiparando-se  a  eles  (§  2º)  “os         
monumentos  naturais,  bem  como  os  sítios  e         
paisagens  que  importe  conservar  e  proteger  pela         
feição  notável  com  que  tenham  sido  dotados         
pela  natureza  ou  agenciados  pela  indústria        
humana”.     

Nesse  contexto,  merece  destaque  a       
figura  de  Mário  de  Andrade,  uma  vez  que  foi  a            
partir  de  um  projeto  seu  de  1936,  quando          
diretor  do  Departamento  de  Cultura  e        
Recreação  da  Prefeitura  de  São  Paulo,        
solicitado  por  Gustavo  Capanema,  ministro  da        
Educação,  que  se  fundamentou  o  Decreto-Lei        
25/1937.  Na  mesma  época,  no  jornal   O  Estado          
de  S.  Paulo,  Paulo  Duarte  lançava  a  campanha          
denominada  “Contra  o  Vandalismo  e  o        
Extermínio”,  denunciando  o  estado  de       
deterioração  em  que  se  encontrava  nosso        
patrimônio  cultural  arquitetônico  (LEMOS,      
1987).  Lembra  Simão  (2003)  que  o  Decreto-Lei         
25/37,  conquanto  surgido  no  Estado  Novo,  já         
havia  sido  aprovado  pela  Câmara  e  pelo  Senado          
quando  da  dissolução  do  Congresso  pelo  golpe,         
e  teria  resultado  de  discussões  ampliadas  e         
refletido  o  pensamento  modernista  da  época.        
Enfim,  conforme  Fonseca  (2005),  durante  o        
Estado  Novo  a  hegemonia  dos  modernistas  no         
meio  intelectual,  cujas  posições  de  vanguarda        
conferiam-lhes  uma  “autoridade  diferenciada”,      
teria  possibilitado  a  base  para  a  resolução  da          
dicotomia  entre  seu  papel  como  homens  de         
cultura  a  serviço  do  “interesse  público”  e  sua          
participação  na  administração  em  um  regime        
autoritário,  “por  meio  da  conquista  de  uma         
razoável  autonomia  do  SPHAN  por  meio  da         
qual  conseguiram  instaurar  uma  política       
cultural  com  continuidade  e  prestígio  por  mais         
de  30  anos”.  De  fato,  Rodrigo  de  Melo  Franco           

de  Andrade,  primeiro  diretor  do  Serviço,        
permaneceu  no  cargo  de  1937  até  1969 6 ,  e  o           
próprio  Mário  de  Andrade  iria  se  incorporar  à          
administração   federal.   

Já  com  a  Constituição  Federal  de  1946,         
inaugura-se  a  preocupação  com  a  proteção  de         
documentos  históricos  e   reafirma-se  o  que        
havia  sido  disposto  na  de  1937,  mantendo-se  a          
proteção  ao  patrimônio  submetida  ao  Estado        
brasileiro  (FUNARI;  PELEGRINI,  2006).  No       
entanto,  o  texto  constitucional  de  1946  é         
evidentemente  mais  “ameno”,  trocando      
“proteção  e  cuidados  especiais”  (do  texto  de         
1937)  por  simplesmente  “proteção”,  e  deixando        
de  existir  a  equiparação  em  relação  aos         
 “atentados  contra  o  patrimônio  nacional”:  “Art        
175  -  As  obras,  monumentos  e  documentos  de          
valor  histórico  e  artístico,  bem  como  os         
monumentos  naturais,  as  paisagens  e  os  locais         
dotados  de  particular  beleza  ficam  sob  a         
proteção   do   Poder   Público”.   

Esta  digressão  foi  necessária  para       
melhor  se  compreender  o  contexto  em  que  a  lei           
paulista  de  1951,  “atrasada”  de  mais  de  uma          
década  em  relação  às  iniciativas  federais,  se         
insere.  E,  aparentemente,  com  muito  pouca        
repercussão  no  próprio  Legislativo:  sobre  o        
tema,  salvo  engano,  registra-se  somente  um        
pronunciamento,  realizado  em  26/10/1953  pelo       
deputado  Valentim  Amaral,  que  se  refere  à  lei          
1048/51  como  fundamento  para,  por  um  lado,         
lamentar  que  “o  vandalismo  dos  nossos  homens         
hoje  está  procurando  destruí-los”  (os       
monumentos  históricos),  citando     
especificamente  o  Convento  e  Itanhaém,  a        
Igreja  de  Ubatuba,  a  Fortaleza  de  São  Felipe  de           
Bertioga,  dentre  “centenas  de  outros”,  e  por         
outro  lado  para  criticar  as  obras  de  reforma  que           
estariam  a  descaracterizar  a  harmonia  estética        
do  Palácio  9  de  Julho,  referido  como  “único          
edifício  existente  no  Estado  de  São  Paulo  que          
obedece  ao  mais  rígido  e  puro  estilo         
florentino”. 7  Anote-se  apenas  que  a  referência        
inicial  a  edifícios  históricos  presentes  na  região         
litorânea  do  Estado  pode  nos  indicar  uma  pista          
para  compreensão  do  desenvolvimento      
posterior   do   tema.     

Por  outra  vertente,  o  restante  da  década         
de  1950  e  a  de  60  marcaram-se,  no  Legislativo           
Paulista,  pela  preocupação  com  o  patrimônio       

6  http://cpdoc.fgv.br    
/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCult 
uraPropaganda/SPHAN   
7  Diário  Oficial  do  Estado  de  São  Paulo,  Ano  63,  n.242,  27              
de   Outubro   de   1953,   p.37.   
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natural  (ORTEGA  e  PELOGGIA,  2019),  como        
vimos  equiparado  aos  demais  elementos       
patrimoniais  pelo  Decreto-Lei  25/37..  A       
primeira  iniciativa,  o  Projeto  de  Lei  874/56         
(depois  Lei  3737/57),  do  Deputado  Araripe        
Serpa 8 ,  propôs  o  tombamento  das  escarpas  e         
zonas  adjacentes  das  Serra  do  Mar  e         
Mantiqueira.  Também  de  formulação  simples,  a        
lei  prevê  que  o  Executivo,  por  meio  da          
Secretaria  da  Agricultura,  promoveria  o  citado        
tombamento.  No  entanto,  a  justificativa  do        
projeto  (DOE  20.11.1956)  apresenta  uma       
análise  criteriosa  e  precisa  acerca  da        
funcionalidade  geoecológica  das  feições      
geomorfológicas  a  serem  protegidas,  fazendo       
referência  às  questões  hidrológicas  e  à        
constituição  dos  terrenos  e  suas  fragilidades,        
adiantando  inclusive  a  preocupação  com  o  que         
hoje  se  denomina  de  serviços  ecossistêmicos.  O         
projeto  teve  pareceres  favoráveis  das  comissões        
de  Constituição  e  Justiça  (CCJ),  Finanças  (CF)         
e   Agricultura   (CA). 9   

Na  década  de  1960,  outras  proposições        
correlatas  surgiram  por  iniciativa  do  Executivo:        
a  Lei  6.884/62,  que  dispôs  sobre  parques         
estaduais  e  monumentos  naturais,  discutida  na        
ALESP  a  partir  do  Projeto  de  Lei  n.866/61,  e  a            
Lei  10.116,  de  1968  (Projeto  de  Lei  38/68)  que           
tratou  da  preservação  de  maciços  florestais  no         
Vale   do   Paraíba.    10   

 Como  se  viu,  desde  os  primeiros  anos         
da  década  de  1950,  acima  referidos,  o  tema  da           
preservação  do  patrimônio  histórico      
“propriamente  dito”  foi  um  notável  ausente  da         
história  do  processo  legislativo  ordinário  da        
ALESP,  reaparecendo  com  a  tramitação  do        
projeto  de  Lei  n.  363/1968,  que  “dispõe  sobre  a           
competência,  a  organização  e  o  funcionamento        
do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio        
Histórico,  Artístico  e  Turístico  do  Estado,        
criado  pelo  Artigo  128  da  Constituição        
Estadual”.  O  projeto  foi  apresentado  pelo        
Executivo,  em  13/08/1968,  tendo  obtido       
pareceres  favoráveis  das  Comissões  de       
Constituição  e  Justiça  (CCJ),  Comissão  de        
Turismo  (CT)  e  Comissão  de  Finanças  (CF)  e         
sido  aprovado  ainda  em  setembro,       
transformando-se  na  Lei  10.247  de       
23/10/1968. 11   

8  Deputado  Estadual  (PTN,  depois  MDB)  por  quatro          
mandatos   (1951-1967),   “janista”.   
9  www.al.sp.gov.br/propositura   
10  Idem   
11  Idem   

Deve  ser  ressaltado  que,  conquanto  de        
iniciativa  do  Governador,  o  projeto  de  criação         
do  Conselho  (ao  qual  se  atribuiu  a  sigla          
CONDEPHAAT  posteriormente)  resultou  na      
verdade  de  dispositivos  presentes  no  Capítulo  II         
(Da  Educação  e  da  Cultura)  do  Título  IV  (Do           
Desenvolvimento  Econômico  e  Social)  da       
Constituição  Estadual  paulista,  promulgada  no       
ano  anterior  (13.05.1967),  e  que  dispõe  o         
seguinte:   
  

Art.  127  –  A  lei  disporá  sobre  o  amparo  à            
cultura,  proteção  do  patrimônio  histórico,       
artístico  e  monumental  e  preservação  dos        
locais  de  interesse  turístico,  bem  como        
organizará   o   sistema   estadual   de   desportos.   
Art.  128  –  É  criado  o  Conselho  de  Defesa  do            
Patrimônio  Histórico,  Artístico  e  Turístico  do        
Estado,   na   forma   que   a   lei   estabelecer.     

  
Aqui,  alguns  aspectos  merecem  ser       

destacados.  Diferentemente  da  iniciativa      
legislativa  de  1951,  que  previa  a  criação  de  um           
“serviço  permanente”  para  a  preservação  de        
lugares  e  monumentos  históricos,  cria-se  agora        
um  “conselho”  ao  qual  se  agrega  a  defesa  dos           
patrimônios  “artístico”  e  “turístico”,  sendo  esse        
último  aspecto  original.  Seja  como  for,  o  que  se           
vê  é  que  o  organismo  que  vai  se  responsabilizar          
a  partir  de  então  pelas  políticas  públicas  de          
patrimônio  no  Estado  de  São  Paulo  foi  criado          
por  um  dispositivo  constitucional,      
eminentemente  de  iniciativa  legislativa,  tendo       
sido  todavia  a  lei  ordinária,  de  iniciativa  do          
Executivo,  aquela  a  dispor  sobre  sua        
“competência,   organização   e   funcionamento”.   

Vejamos,  no  entanto,  o  contexto  em  que         
o  processo  ocorreu.  Rodrigues  (1998,  p.11)        
anota  que,  conquanto  desde  a  década  de  1930          
houvesse  tentativas  de  criar  um  órgão  de         
patrimônio  paulista  (o  que  vai  aparecer,  de  fato,          
na  proposta  da  lei  de  1951,  como  vimos),  “a           
ideia  de  criação  de  um  órgão  estadual  de          
proteção  ao  patrimônio  em  São  Paulo  começou         
a  tomar  forma  em  1967”,  ano  em  que  ocorreu  a            
criação  da  Secretaria  da  Cultura  pelo        
Governador  Roberto  de  Abreu  Sodré 12  (Decreto        
49.165,  de  29.12.1967),  para  a  qual  “seriam         
gradativamente  transferidos  órgãos  antes      
dispersos  (...).  como  o  Serviço  de  Museus         

12  Eleito  indiretamente  pela  Assembleia  em  setembro  de          
1966,  pela  ARENA  (na  verdade  um  “referendo”  à          
indicação  do  presidente  Castelo  Branco).  Governou  de         
31/1/67   a   15/3/71.   (www.fgv.br/cpdoc).   
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Históricos,  a  Pinacoteca,  o  Conselho  Estadual        
de   Cultura   e   o   Arquivo   do   Estado”.     
  

A  “obrigação  constitucional”  referida  é       
aquela  do  artigo  127  da  Constituição  Estadual         
de  1967,  acima  citado,  que  encontra  amparo  no          
que  dispunha  o  art.  172  da  Constituição  Federal          
de  1967  (renumerado  como  180,  com  a  mesma          
redação,  pela  Emenda  Constitucional  n.1,  de        
1969),   qual   seja:     

  
Artigo  172  –  O  amparo  à  cultura  é  dever  do            
Estado.   
Parágrafo  único  –  Ficam  sob  a   proteção         
especial  do  Poder  Público  os  documentos,  as         
obras  e  os  locais  de  valor  histórico  ou          
artístico,  os  monumentos  e  as  paisagens        
naturais  notáveis,  bem  como  as  jazidas        
arqueológicas.”   (grifo   nosso)   

  
Ainda,  e  contraditoriamente,  conforme      

anotam  Funari  e  Pelegrini  (2006),  a        
Constituição  de  1967  afiançava,  nesses  anos  de         
repressão  política,  o  direito  à  proposição  de         
ação  popular  visando  a  anulação  de  atos  lesivos          
ao  patrimônio  público.  Seja  como  for,  conforme         
os  autores  citados,  nos  anos  que  se  seguiram  a           
1968  e  o  AI-5,  as  ações  em  prol  do  patrimônio            
nacional  se  limitariam  ao  controle  do  comércio         
de  obras  de  arte  antigas,  ao  uso  de  imóveis  de            
valor  histórico  e  artístico  para  repartições        
públicas  e  à  criação  de  cursos  de  formação  de          
mão-de-obra   especializada.     

Por  outro  lado,  a  incorporação  do        
Artigo  128  à  Constituição  Paulista  decorre  de         
iniciativa  legislativa  local.  Cabe,  portanto,       
entender  como,  e  por  intermédio  de  quais         
atores,  após  longo  tempo  de  insucesso  se        
concretizou  a  criação  do  “órgão  de  patrimônio”.        
Na  opinião  de  Rodrigues  (1998),  a  chave  para  a           
compreensão  do  ocorrido  se  encontra       
justamente  na  agregação  do  tema  “turismo”        
àquele  do  “patrimônio”,  ou  melhor,  da        
“valorização  do  patrimônio  como  objeto       
cultural  do  turismo”,  tendo  em  vista  o  poder  de           
“evocação”  do  primeiro  para  fazer-lhe       
“matéria-prima”  importante  para  o  segundo,       
visto  este  então  como  fator  de  desenvolvimento         
nacional  (o  que  seria  referendado  pela  criação         
da  EMBRATUR  –  Empresa  Brasileira  de        
Turismo   –   em   1966).   

Nesse  contexto,  conforme  a  autora       
citada,  o  contato  de  integrantes  do  Instituto         
Histórico  e  Geográfico  de  Guarujá-Bertioga  (e        
aqui  lembramos  as  referências,  feitas  pelo        

deputado  Valentim  Amaral  em  1953,  à        
preservação  do  patrimônio  litorâneo),  em       
particular  Lúcia  Falkenberg,  com  a  deputada        
Dulce  Sales  Cunha  Braga 13 ,  levou  à  proposição,         
por  esta  última,  em  maio  de  1967,  durante  a           
discussão  da  nova  Constituição  Estadual,  de        
uma  emenda  (n.556)  que  previa  a  criação  do          
Conselho.  Vetada  em  uma  das  comissões,  a         
proposta  foi,  todavia,  aprovada  em  plenário.  Na         
sequência,  o  governador  Abreu  Sodré  instituiria        
uma  comissão  especial  com  a  finalidade  de         
realizar  o  anteprojeto  de  lei  sobre  o  amparo  à           
cultura  e  à  proteção  do  patrimônio  histórico,         
que  redundaria  justamente  na  lei  10.247/68,  que         
originou  o  Condephaat  (RODRIGUES,  1998,       
p.12). 14     

Ainda  de  acordo  com  Rodrigues,  a        
referida  comissão  teria  contado      
extraoficialmente  com  a  colaboração  de  Paulo        
Duarte,  que  teria  já  em  1936  apresentado  ao          
Legislativo  paulista  um  projeto  de  criação  de         
um  “Departamento  de  Patrimônio  Histórico  e        
Artístico”,  e  de  Rodrigo  Mello  Franco  de         
Andrade,  então  ainda  à  frente  do  IPHAN  –          
Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico        
Nacional  (antigo  SPHAN).  É  interessante       
observar  aqui  que  o  conteúdo  do  projeto         
363/1968,  de  iniciativa  do  Executivo,  e  que  se          
tornaria  a  Lei  10.247/68,  em  si  não  representa          
uma  lei  abrangente  sobre  “o  amparo  à  cultura  e           
a  proteção  do  patrimônio  histórico”,  mas  em         
essência  dispõe  sobre  as  “atribuições”  do        
Conselho,   quais   sejam:   
  

Artigo  2º  -  Competirá  ao  Conselho  a  adoção          
de  todas  as  medidas  para  a  defesa  do          
patrimônio  histórico,  artístico  e  turístico  do        
Estado,  cuja  conservação  se  imponha  em        
razão  de  fatos  históricos  memoráveis,  do  seu         
valor  folclórico,  artístico,  documental  ou       
turístico,  bem  assim  dos  recantos       
paisagísticos,   que   mereçam   ser   preservados.   
Parágrafo  Único  –  caberá  ao  Conselho,  para  a          
efetivação   do   disposto   neste   Artigo:   
I  –  propor  às  autoridades  competentes  o         
tombamento  de  bens  nele  referidos,  bem        
como  solicitar  a  sua  desapropriação  quando        
tal   medida   se   fizer   necessária;   

13  Professora,  escritora  e  participante  de  atividades         
artísticas  e  culturais,  de  perfil  conservador  (foi         
organizadora  da  “Marcha  da  Família,  com  Deus  pela          
Liberdade”),  no  entanto  foi  autora  de  emenda  à          
constituição  paulista  de  1968  que  estabelecia  eleições         
diretas  para  Governador  do  Estado.  Integrou  a  UDN,  a           
ARENA,  o  PDS  e  o  PL.  Foi  deputada  estadual  de  1966  a              
1977   pela   ARENA.   (www.fgv.br/cpdoc).   
14  Resolução   n.1.926,   DOE,   20.09.1967,   p.7.   
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II  –  celebrar  convênios  ou  acordos  com         
entidades  públicas  ou  particulares,  visando  à        
preservação  do  patrimônio  de  que  trata  este         
Artigo;   
III  –  propor  a  compra  de  bens  móveis  ou  seu            
recebimento   em   doação;   
IV  –  sugerir  a  concessão  de  auxílio  ou          
subvenções  a  entidades  que  objetivem  as        
mesmas  finalidades  do  Conselho,  ou  a        
particulares  que  conservem  e  protejam       
documentos,  obras  e  locais  de  valor  histórico,         
artístico   ou   turístico;   
V  –  ter  a  iniciativa  de  projetar  e  executar  às            
expensas  do  Estado  as  obras  de  conservação         
e  restauração  de  que  necessitem  os  bens         
públicos  ou  particulares  discriminados  neste       
Artigo;   
VI  –  cadastrar  os  bens  tombados  na  forma  da           
legislação   vigente;   
VII  –  adotar  outras  providências  previstas  em         
regulamento.”   
(DOE   15.08.1968)   

    
No  processo  legislativo  da  ALESP,  o        

projeto  (363/68)  obteve  pareceres  favoráveis       
das  comissões  de  Constituição  e  Justiça,        
Comissão  de  Turismo  e  Comissão  de  Finanças.         
Nesta  última  (Parecer  920,  de  10.9.1968) 15        
lê-se:     
  

As  mais  evoluídas  nações  do  Velho  Mundo         
têm  suas  atenções  voltadas  para  a        
preservação  do  seu  patrimônio      
artístico-histórico.  E  essa  proteção  tem  duplo        
aspecto  positivo:  o  de  perpetuar  a  cultura  e  a           
tradição  de  um  país,  bem  como  para  ele          
carrear  turistas  de  todas  as  partes  do  mundo  o           
que  consequentemente  favorece  a  economia       
de   uma   nação.(DOE   12.9.1968)     

  
Vê-se,  portanto,  que  apesar  de       

viabilizada  por  iniciativa  legislativa,  a  criação        
do  CONDEPHAAT  concretizou-se  por  meio  de        
concepções  emanadas  via  Executivo,  com       
suporte  de  elites  intelectuais  vinculadas  à        
questão  do  patrimônio.  É  significativo  que  o         
histórico  do  processo  legislativo  na  ALESP  não         
registre,  nesse  momento,  nenhuma      
manifestação  parlamentar,  inclusive  da      
deputada  Dulce  Cunha  Braga  (que  se        
manifestará  na  tribuna  somente  em  1976  a         
respeito  das  ações  e  atribuições  do  Conselho),         
sobre  o  tema,  do  que  se  depreende  que  as           
políticas  públicas  de  patrimônio  ficam  assim        
delegadas  ao  âmbito  do  Governo.  Em        
particular,  a  decisão  sobre  o  que  “mereça  ser          

15  www.al.sp.gov.br/proposituras.     

preservado”.  E  que  não  tenha  sido  o  projeto          
analisado  por  nenhuma  comissão  ou  relator        
especial   especificamente   vinculado   à   cultura.   

A  justificativa  do  projeto  de  lei,        
apresentada  pelo  Governador  (DOE      
15.08.1968),  esclarece  sobre  tais  assuntos:  a        
preservação  do  patrimônio  constitui  dever  do        
Estado  não  só  pelo  resguardo  de  valores         
culturais,  mas  também  por  sua  repercussão  no         
âmbito  do  incremento  turístico  como  atividade        
econômica;  ainda,  a  constituição  do  Conselho        
se  fará  por  elementos  “com  notórios        
conhecimentos  relativos  às  suas  finalidades”,       
nomeados  pelo  Governador.  Estes      
representavam  a  Secretaria  de  Estado  da        
Cultura,  Esportes  e  Turismo,  o  Departamento        
de  História  da  Universidade  de  São  Paulo         
(USP),  o  Instituto  de  Pré-História,  também  da         
USP,  a  Diretoria  do  Patrimônio  Artístico        
Nacional,  o  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de         
São  Paulo,  o  Serviço  de  Museus  Históricos  de          
São  Paulo,  o  Instituto  dos  Arquitetos  do  Brasil,          
o  Instituto  Histórico  e  Geográfico       
Guarujá-Bertioga  e  a  Cúria  Metropolitana  de        
São  Paulo.  Como  se  vê,  um  colégio  de          
“especialistas”  de  vinculação  ou  acadêmica,  ou        
de  setores  profissionais  ou  de  instituições        
tradicionais.   

 Tal  composição,  conquanto      
estabelecida  por  lei,  foi  alterada  por  decreto  do          
Governador  em  1976,  ampliando-se  a       
participação  do  próprio  Governo,  da  Igreja  e  da          
USP  (agora  com  a  representação  da  Faculdade         
de  Arquitetura).  Nesse  período,  também  vinha        
tomando  corpo,  no  nível  federal,  a  articulação         
entre  preservação  patrimonial  e  fomento       
turístico,  com  foco  nos  “bens  de  pedra  e  cal”,           
com  o  Programa  de  Reconstrução  das  Cidades         
Históricas  (1973),  mas  também  ao  fomento        
cultural  em  geral,  com  o  Programa  de  Ação          
Cultural  e  a  Política  Nacional  de  Cultura         
(1975).   

  
As  décadas  de  1970,  80  e  90:  o  caso  do            
“Caetano  de  Campos”  e  os  embates  do         
tombamento   

  
Em  meados  na  década  de  1970,  com  o          

CONDEPHAAT  já  em  pleno  funcionamento,       
aparece  uma  novidade  no  processo  legislativo        
do  Parlamento  paulista:  a  discussão  acerca  dos         
problemas  do  tombamento,  principal  recurso       
legal  disponível  (ainda  um  legado  do  Decreto         
Lei  25/1937)  para  a  preservação  de  bens         
históricos.  Tal  movimentação  tem  como       

  
  

  

As décadas de 1970, 80 e 90: o caso do 
“Caetano de Campos” e os embates do 
tombamento
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emblema  o  debate  suscitado  pelo  caso  do         
prédio  do  colégio  Caetano  de  Campos,  na  Praça          
da  República  em  São  Paulo  (capital),  ameaçado         
de  demolição  pelo  projeto  da  linha  Leste-Oeste        
do   Metropolitano.   

Mesmo  antes  disso,  todavia,  aparecem       
na  história  do  processo  legislativo  da  ALESP         
manifestações  de  parlamentares  que,  em       
essência,  tratavam  da  questão  acima  referida:  “o         
que  merece  ser  preservado”.  Nesse  contexto        
incluem-se  pronunciamentos  do  deputado      
Archimedes  Lammoglia  (ARENA) 16 ,  em  1972,       
1974  e  1975,  nos  quais  indica  o  tombamento  de           
pedreira  em  Itu  e  da  área  de  nascente  do  Rio            
Tietê  em  Salesópolis,  ou  do  deputado  Jairo         
Maltoni  (MDB),  em  1972,  a  respeito  da         
revogação  do  tombamento  do  Solar  do  Barão         
de  Jundiaí.  Sobre  a  nascente  do  Tietê,  o          
deputado  Lammoglia  justifica  sua  indicação  de        
tombamento  (DO  23.5.74,  p.64)  em  termos  de         
“despertar  o  interesse  dos  responsáveis”  por  um         
patrimônio,  o  rio,  referenciado  em  sentido  de         
sua  particularidade  hidrográfica,  sua  relação  ao        
povoamento  do  interior  do  território  (as        
bandeiras  e  monções)  e  à  urbanização  do         
território.     

Está  a  emergir  aqui,  na  verdade,  um         
aspecto  que  ficou  latente  quando  a  Lei         
10.247/68  atribuiu  a  um  colégio  de  especialistas         
a  decisão  sobre  o  que  deve  ou  não  ser           
preservado,  e  que  se  refere  à  essência  da          
atividade  parlamentar.  O  aspecto  essencial  do        
problema  é  que,  como  a  própria  noção  de          
patrimônio  implica  na  defesa  de  elementos  que         
estão  efetivamente  inseridos  em  realidades       
cotidianas  de  espaços  vividos,  há  uma        
dimensão  de  constituição  de  identidade  e  de         
pertencimento  referente  ao  lugar,  como  um        
traço  de  psicologia  coletiva,  que  pode  fugir  ao          
notório  saber  dos  especialistas  e,  no  entanto,  ser          
muito  mais  facilmente  capturável  pelo       
parlamentar  em  sua  atividade  junto  à  sua  base,          
da  qual  provém.  Em  outras  palavras,  pode  ser          
arguido  que  a  sensibilidade  do  representante        
popular  potencialmente  chega  a  níveis  muito        
mais  concretos,  isto  é,  sensíveis,  da  relação         
entre  a  população  e  seu  “patrimônio”,  do  que  as           
análises  históricas  e  estéticas  produzidas  no        
campo  conceitual-acadêmico,  porém     
distanciadas   da   realidade   do   dia-a-dia.   

16  José  Francisco  Archimedes  Lammoglia  (1920-1966).        
Natural  de  Salto  (SP),  médico  e  advogado.  Deputado          
estadual  por  nove  mandatos  (1959-1995)  e  deputado         
constituinte   (1988-89).   (www.al.sp.gov.br/historia)   

O   “drama   do   Caetano   de   Campos”   
  

Além  disso,  no  contexto  do  regime        
autoritário,  o  debate  sobre  o  tombamento        
adquiriu  uma  particularidade  de  ocasião:  a  de         
instrumento  de  resistência  política.  O  “episódio        
Caetano  de  Campos”,  que  se  deu  entre  1975  e           
1976,  durante  a  gestão  do  governador  Paulo         
Egydio  Martins 17 ,  ilustra  a  situação       
exemplarmente.  O  primeiro  projeto  de       
tombamento  do  prédio  do  Instituto  de  Educação         
Caetano  de  Campos  foi  apresentado  pelo        
Deputado  Osiro  Silveira,  do  MDB  (Projeto  de         
Lei  nº.  509,  de  14.10.1975).  Obtendo  pareceres         
favoráveis  da  Comissão  de  Constituição  e        
Justiça  (1221/75)  e  da  Comissão  de  Ciência  e          
Tecnologia  (1222/75),  colocou-se  em  discussão       
(DOE   26.11.75),   aberta   pelo   propositor.    

O  Deputado  Osiro  Silveira  coloca  então        
a  questão  em  termos  da  definição  do         
posicionamento  da  Assembleia  Legislativa,      
como  representante  do  poder  popular  do        
Estado,  frente  à  questão  do  patrimônio  histórico         
e  cultural.  Contrapondo  a  sensibilização  quanto        
ao  tema  em  Estados  como  Minas  Gerais  e          
Bahia,   diz:   
  

São  Paulo  é  uma  cidade  terrível.  Eu  usaria          
aqui  até  aquele  lugar  comum:  é  uma  cidade          
desumana.  É  uma  cidade  terrível  porque  não         
mantém  nenhuma  de  suas  tradições  históricas        
(...).  Em  São  Paulo,  tecnocratas  insensíveis        
angustiados  pela  “shield”  que  penetra  no  solo         
tal  como  um  tatu  imenso,pretendem  destruir        
o  Instituto  de  Educação  Caetano  de  Campos,         
sob  alegação  de  que  aquela  escola  secular  é          
um  óbice  para  o  progresso  da  cidade.  (DOE          
26.11.1975   p.62)   

  
A  crítica  é  estendida  ao  secretário  da         

Educação,  favorável  à  demolição.  E  os  pontos         
centrais  da  argumentação  são  claros:  o  papel         
representativo  da  Assembleia  em  relação  à        
capacidade  da  “tecnoburocracia”  no  que  tange  a         
definir  os  destinos  do  Estado.  O  assunto  foi          
capaz  de  aglutinar,  nesse  momento,       
parlamentares  da  ARENA  e  do  MDB,  como         
forças  políticas,  em  contraposição  à  citada        
burocracia  vinculada  ao  Executivo.  Diz  ainda  o         
Deputado   Osiro   Silveira:     
  

17  Membro  da  ARENA  (Aliança  Renovadora  Nacional),         
eleito  indiretamente  pela  Assembleia  Legislativa,       
governou   de   15/3/1975   a   15/3/1979.   

  
  

  

O “drama do Caetano de Campos”
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Eles  [os  tecnocratas]  administram,  mas  é        
necessário  que  entendam  que  nós,  políticos        
deste  Estado,  temos  as  antenas  ligadas  e  o          
coração  preso  à  sensibilidade  humana  da        
população.  Isso  é  o  que  devem  entender,         
perceber  que  aqui  existe  uma  Assembleia        
Legislativa  composta  de  homens  que       
traduzem  a  ansiedade,  a  angústia  e  o  desejo          
de  milhares  e  milhares  de  pessoas  deste         
Estado  e  desta  cidade  e  que  buscam  uma          
nova   solução   (...).   (DOE   26.11.75,   p.62)   

  
O  debate  que  se  seguiu  (DOE  26.11.75,         

p.62  e  ss.)  foi  uma  exemplar  mostra  de          
“convergência”  entre  os  parlamentares  da       
“situação”  e  da  “oposição”,  em  função  do         
resguardo  de  sua  representatividade,  ou  seja,  da         
essência  do  Poder  Legislativo,  frente  à        
hipertrofia  do  Executivo.  A  deputada       
Theodosina  Rosário  Ribeiro  (MDB)  refere-se  à        
situação  como  de  unanimidade  parlamentar:       
“No  nosso  entendimento  e  pelas  declarações        
que  foram  feitas  aqui  no  Planário  ficou  patente          
a  unanimidade  em  aprovarmos  o  projeto  (...)”.         
O  deputado  Rafael  Ranieri  pronuncia-se  sobre  a         
iniciativa  em  termos  de  um  “projeto  de  coisas          
do  espírito”:  “Estamos  defendendo  aqui  não        
somente  um  prédio,  estamos  defendendo  o        
espírito  da  Pátria”.  Já  o  Deputado  Felício         
Castellano  refere-se  diretamente  ao  “confronto       
entre  tecnocratas  e  políticos”,  em  que  os         
primeiros  estariam,  acomodados  ao   staus  quo  e         
às  próprias  condições  neste  ou  naquele        
governo.  Já  o  Deputado  Castello  Branco        
(ARENA)  afirma:  “Os  políticos  discutem,       
trocam  ideias,  dialogam.  Não  são  técnicos  frios,         
empunhando  réguas  de  calcular  para  encontrar        
suas  soluções  muitas  vezes  provindas  de  teorias         
ultrapassadas  dos  bancos  acadêmicos”.  E       
acrescenta   o   Deputado   Wadih   Helu   (ARENA):     
  

São  esses  homens  [os  tecnocratas]  que  estão         
respondendo  pelos  destinos  da  nossa  gente,        
que  não  têm  aquela  sensibilidade  que  temos         
nós  os  políticos,  não  porque  sejamos        
melhores  do  que  eles,  mas  porque  temos  uma          
condição  que  eles  não  têm:  a  de  termos          
postulado  o  voto,  de  termos  nos  comunicado         
e  convencido  o  povo  a  que  nos  elegesse  seu           
representante  nesta  Casa,  que  é  o  Poder         
maior,  que  é  a  Casa  de  Leis,  que  é  a  Casa  do              
Povo.  Essa  a  nossa  responsabilidade.  Não  se         
trata,  agora,  nem  de  ARENA  e  nem  de  MDB,           
mas  da  manifestação  do  povo  do  Estado  de          
São  Paulo  através  de  seus  lídimos        
representantes,  escolhidos  nas  urnas.  É  por        
isso  que  temos  a  responsabilidade  de  nos         

manifestarmos  nesta  tribuna  como      
representantes  do  povo,  para  que  os  meus         
dirigentes,  para  que  os  dirigentes  do  meu         
partido,  para  que  os  dirigentes  do  Estado  e  os           
dirigentes  da  cidade  se  sensibilizem,  porque        
nós  somos  políticos  e,  consequentemente,       
temos  condições  que  os  técnicos  não  têm,         
porque  eles  devem  participar,  sim,  da        
administração,  mas  como  executores  das       
ideias  dos  políticos,  porque  os  políticos        
representam  a  vontade  do  povo.  E  o  povo  da           
nossa  cidade,  o  povo  de  São  Paulo,  o          
paulista,  o  paulistano,  o  brasileiro  de  São         
Paulo,  não  quer  a  destruição  da  Escola         
Caetano   de   Campos!   (DOE   26.11.75,   p.63)   

  
Esta  contundente  crítica  à  “hipertrofia       

tecnocrática”  do  Executivo  se  torna  ainda  mais         
expressiva  uma  vez  que  pronunciada  por  um         
integrante  do  partido  governista,  a  ARENA,        
referindo-se  indiretamente  a  elementos  do       
poder  estatal,  nos  municípios,  estados  e  na         
União,  que  não  haviam  sido  eleitos,  mas         
“indicados”  pelo  regime  autoritário  e  que        
portanto  não  gozariam  da  legitimidade  das        
urnas.   

A  deputada  Dulce  Sales  Cunha  Braga        
(também  da  ARENA),  lembrando  ser  a  autora         
da  emenda  constitucional  que  criou  o        
CONDEPAHAAT,  manifestou-se  ainda  em      
dezembro  de  1975  sobre  a  questão  do  “drama          
da  Escola  Caetano  de  Campos”,  assim  chamado         
devido  à  repercussão  do  assunto  na  opinião         
pública.  A  crítica  é  centrada  também  na         
tecnoburocracia  do  Metrô,  que  teria  levado  o         
prefeito,  e  seu  líder  na  Câmara  dos  Vereadores          
da  Capital,  a  considerarem  uma  única  “solução         
técnica”,  qual  seja,  a  demolição  do  prédio,         
arguindo-se  que  outra  solução      
arquitetônico-paisagística  que  preservasse  o      
local   poderia   ser   implantada:     
  

Diz  o  nobre  vereador,  líder  do  Prefeito,  que          
nunca  foram  tantos  os  ‘especialistas’  em        
localização  de  estações  metroviárias.      
Porém,  entendo  que  um  assunto  de  tal         
magnitude  que  envolve  as  tradições  de        
nossa  terra  deve  ser  discutido  até  o  fim,          
pois  não  são  os  tecnocratas  que  fazem  a          
nossa  história,  os  quais  muitas  vezes  são         
intransigentes,  teimosos  e  destruidores.      
(DOE   11.12.75,   p.63)     
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Este  “embate”  Parlamento-Executivo     
fica  mais  claro  no  contexto  da  resistência  ao          
regime,  se  verificarmos  o  pronunciamento  do        
deputado  Alberto  Goldman,  então  líder  do        
MDB 18 ,   ao   encaminhar   a   votação   do   projeto:   
  

Sr.  Presidente,  Srs,  Deputados,  nós  nos        
acostumamos,  nos  últimos  anos,  em  nosso  País,         
a  ouvir  falar  do  milagre  brasileiro.  E  o  milagre           
brasileiro  que  hoje  nós  conhecemos,  na  sua         
íntegra,  é  a  falta  de  respeito  aos  valores          
culturais  e  históricos  do  povo  brasileiro  e  da          
Nação   brasileira.     
/.../   
Já  verificamos  a  destruição  de  muitos  desses         
valores.  Observamos  que  quando  se  vai  discutir         
o  tombamento  de  uma  obra  de  importância         
cultural  para  este  País,  discute-se  quanto        
custará  preservá-la,  quanto  sairá  dos  cofres  do         
Estado,  esquecendo-se  que  dos  cofres  do        
Estado  saem  também  verbas  fantásticas,       
fabulosas,  sem  que  isso  traga  qualquer        
benefício  para  a  população  do  Estado  ou  do          
País.   
/.../   
(...)  nós  ficamos  a  pensar  em  como  se  dá  mais            
importância  a  coisas  ilusórias,  a  coisas        
passageiras,  contra  aquilo  que  representa,       
efetivamente,  nossa  cultura,  nossas  tradições.       
Elas  não  são  apenas  uma  lembrança,  uma         
reminiscência  do  passado.  Elas  são  o  símbolo         
da  luta  de  um  povo,  o  símbolo  de  todas  as  lutas             
de  um  povo,  sim,  pela  sua  independência,  pela          
sua  autonomia,  pelo  seu  desenvolvimento       
verdadeiro.   Devem   ser,   portanto,   preservadas.   
Não  sei  qual  é  a  posição  oficial  do  Condephaat,           
que  é  o  conselho  responsável  para  propor  e          
preservar  os  nossos  valores.  Mas  entendemos        
que  a  proposição  do  nobre  deputado  Osiro         
Silveira   possibilita  a  este  órgão  do  Estado         
tomar  uma  atitude  efetiva  no  sentido  de         
preservar   nossa   cultura,   nossas   tradições.   
Este  projeto  irá  alertar,  sem  dúvida,  os  poderes          
públicos  no  sentido  de  maior  atenção  à         
preservação  desses  valores  da  nacionalidade       
brasileira.   (DOE   27.11.75,   p.108)   

    
Ficam  aí  evidentes,  por  um  lado,  a         

crítica  ao  modelo  econômico  levado  a  cabo         
pelo  governo  federal  após  o  golpe  militar  de          
1964  e,  por  outro,  à  pouca  efetividade  do  órgão           
do  patrimônio  em  identificar  e  atender        
prontamente  as  reivindicações  da  população       
quanto  às  questões  de  preservação  do        
patrimônio,  crítica  esta  que  aparecerá       

18  Deputado  estadual  por  dois  mandatos  (1971-79),  pelo          
MDB,  e  posteriormente  deputado  federal  em  seis         
mandatos,   pelo   PMDB,   PCB   e   PSDB.   (www.al.sp.gov.br).   

novamente  nos  discursos  parlamentares,  como       
veremos.   

Seja  como  for,  a  aprovação  unânime        
que  se  seguiu  do  projeto,  em  fins  de  novembro           
de  1975,  tomou  conotações  políticas  que        
extrapolaram  de  fato,  em  muito,  a  própria         
questão  do  patrimônio,  tendo  em  visto  que         
passou  a  ser  percebido  um  abalo  não  só  na           
relação  “cordial”  (no  sentido  de  “cordialidade”        
proposto  por  Sérgio  Buarque  de  Holanda 19  entre         
Legislativo  e  Executivo,  mas  da  própria  base  de          
sustentação  do  regime.  Sobre  isto  se  refere  o          
próprio  deputado  Osiro  Silveira,  ao  comentar        
um   editorial   de    O   Estado   de   S.   Paulo :     
  

E  no  dia  26,  anteontem,  num  infeliz,  num          
esdrúxulo,  num  inoportuno  editorial,  esse       
grande  jornal,  que  não  é  mais  alto  que  esta           
Casa  porque  é  mais  alto  em  termos  de          
concreto,  de  aço,  de  cimento,  de  alumínio  e  de           
vidro,  esse  jornal  agrediu  a  Assembleia        
Legislativa  de  São  Paulo,  a  propósito  da         
aprovação  aqui,  por  unanimidade,  de  um        
projeto  de  minha  autoria,  que  faz  o         
tombamento  histórico  do  Instituto  “Caetano  de        
Campos”.  E  agredindo  este  deputado,  agrediu        
toda  a  Assembleia,  quando  disse:  “logo  surgiu         
um  deputado  oposicionista  a  propor,       
esquecendo  os  reais  problemas  da  classe  do         
magistério  que  ele  pretensamente  representa,  o        
tombamento  do  velho  e  desfigurado  casarão...”        
E  continua:  “...  o  deputado  que  serve  de          
porta-voz  aos  interesses  antiestaduais  propôs       
uma  invasão  na  esfera  de  atribuições  do  Poder          
Executivo  que  fere  frontalmente  os  dispositivos        
constitucionais   –   e   deve   responder   por   isso”.   
E  o  que  é  mais  grave  e  atinge  esta  Assembleia,            
porque  escrito  em  editorial  do  conhecido        
jornal:  ‘  O  apoio  por  ele  recebido  entre  seus           
colegas  de  mandato  não  deve  iludir  a  ninguém:          
apenas  traduz  o  baixo  nível  de  cultura  política  e           
jurídica  dos  membros  da  atual  legislatura  e   a          
indisciplina  que  torna  a  ARENA  um  dado         
imponderável  no  processo  político  nacional ”.       
(grifo   nosso)    (DOE   5.12.1975,   p.78)   

    

19  Escreve  Holanda  (1994,  p.106-107):  “Já  se  disse,  numa           
expressão  feliz,  que  a  contribuição  brasileira  para  a          
civilização  será  de  cordialidade  –  daremos  ao  mundo  o           
‘homem  cordial’.  A  lhaneza  do  trato,  a  hospitalidade,  a           
generosidade,  virtudes  tão  gabadas  por  estrangeiros  que         
nos  visitam,  representam,  com  efeito,  um  traço  definitivo          
do  caráter  brasileiro,  na  medida,  ao  menos,  em  que           
permanece  ativa  e  fecunda  a  influência  ancestral  dos          
padrões  de  convívio  humano,  informados  no  meio  rural  e           
patriarcal.  Seria  engano  supor  que  essas  virtudes  possam          
significar  ‘boas  maneiras’,  civilidade.  São  antes  de  tudo          
expressões  legítimas  de  um  fundo  emotivo  extremamente         
rico   e   transbordante.”.     
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O  projeto  foi  vetado,  pelo  Governador,        
sob  a  alegação  de  inconstitucionalidade,  uma        
vez  que  o  mesmo  obrigava  o  executivo  a          
“manter  a  atual  destinação”  do  edifício.  A         
questão,  conforme  pronunciamento  do  deputado       
Agnaldo  de  Carvalho  (DOE  11.6.76),  de  fato  já          
havia  sido  discutida  na  Comissão  de        
Constituição  e  Justiça  (CCJ),  que  apontara  o         
problema  que  “exorbitaria  a  competência  do        
Poder  Legislativo”,  uma  vez  que  implicaria  na         
“interferência  direta  do  legislador  na       
administração  do  Estado”,  e  então  propusera        
emenda  suprimindo  a  expressão  controversa.  O        
projeto,  no  entanto,  havia  sido  aprovado        
(equivocadamente,  na  visão  do  deputado       
citado)  na  íntegra  e  a  emenda  rejeitada  em          
plenário.   

Cabe  dizer  que  a  argumentação  do        
deputado  Osiro  Silveira,  ao  encaminhar  a        
votação  do  projeto  insistindo  na  “manutenção        
da  atual  destinação”,  visava  efetivamente       
preservar  não  só  o  edifício  mas,  de  forma  mais           
ampla,  sua  função:  ou  seja,  preservar  o         
“Instituto  de  Educação”  Caetano  de  Campos,  e         
não  só  o  prédio  em  questão.  Uma  opinião          
convergente  seria  formulada  pelo  deputado       
Jihei  Noda  (MDB),  na  votação  da  segunda         
apresentação  do  projeto,  em  junho  de  1976:         
“(...)  no  nosso  entender,  sem  os  alunos,  o  prédio           
perde  a  alma  e  vai  ficar  para  que  dê  guarida  aos             
‘zumbis’  para  assustar  eventuais  visitantes,  e        
por  outro  lado,  não  havendo  a  presença  das          
crianças,  será  um  simples  arcabouço  que  será         
esquecido  pelas  autoridades,  como  acontece       
com  outros  tantos  já  tombados  (...)”  (DOE         
15.6.76,  p.88).  Temos  aí,  efetivamente,  uma        
iniciativa  precursora  referente  à  defesa  do        
patrimônio  imaterial,  ou  seja,  à  tradição        
educativa  do  “Caetano”,  conceito  este  que  só         
seria  instituído  no  ordenamento  constitucional       
em  1988,  e  regulamentado  muito       
posteriormente,  mas  que  nos  últimos  anos  vem         
propiciando,  como  veremos,  novas      
possibilidades   de   iniciativas   legislativas.     
  

O  tombamento  do  imóvel,  proposto  pelo        
projeto,   pode  ser  feito  através  de  medida         
legislativa  ou  de  ato  do  Executivo ,  em  cuja          
estrutura  existe,  para  esse  fim,  o  Conselho  de          
Defesa  do  Patrimônio  Histórico,      
Arqueológico,  Artístico  e  Turístico,  da       
Secretaria  da  Cultura,  Ciência  e  Tecnologia.        
No  caso  de  tombamento  por  Lei,  a  iniciativa          
é,  por  certo,  concorrente,  podendo  partir  tanto         

do  Legislativo  quanto  do  Executivo.  (grifos        
nossos).   (DOE   11.6.76,   p.87)   
    
Certamente,  tal  parecer  encontraria      

guarida  nos  processos  legislativos  de       
tombamento  ocorridos  na  década  de  1950  e  60,         
de  que  tratamos  anteriormente,  e  a  respeito  dos          
quais  não  houve  questionamento  de       
inconstitucionalidade.  Todavia,  tais  proposições      
tramitaram  antes  da  criação  do  próprio        
CONDEPHAAT,  o  que  viria  a  gerar  a  arguição          
de  que  a  iniciativa  do  tombamento  caberia         
exclusivamente  ao  Executivo,  proposição  que,       
como  veremos,  estará  na  base  dos  vetos  que          
sistematicamente  foram  opostos  aos  projetos  de        
tombamento  “por  Lei”  nos  anos  que  se         
seguiram.   

Nesse  contexto,  em  junho  de  1976  a         
deputada  Dulce  Cunha  Braga  lê  carta        
endereçada  a  ela  sobre  o  assunto,  de  março  do           
mesmo  ano,  do  jurista  Modesto  Carvalhosa        
(também  presidente  da  Associação  dos       
Ex-alunos  do  Instituto  de  Educação  Caetano  de         
Campos),  em  que  se  contesta  a  competência         
exclusiva  do  Executivo  sobre  o  instituto  do         
tombamento:   
  

Ao  consagrar  o  grito  de  salvação  pública  do          
deputado  Wadih  Helu  –  chega  de  destruição  –          
essa  Assembleia  no  caso  da  ‘Caetano  de         
Campos’  e  de  tantos  outros  que  requerem  sua          
urgente  defesa,  age  com  plena       
constitucionalidade.  Com  efeito,  o  artigo  128        
da  Constituição  do  Estado  [que]  determina        
que  “a  lei  disporá  sobre  o  amparo  à  cultura,           
proteção  ao  patrimônio  histórico,      
arqueológico,  artístico  e  monumental”,      
estabelece  o  princípio  de  “reserva  de  lei”  para          
o  permanente  amparo  e  proteção  dos  sítios         
históricos  do  Estado.  Este  preceito       
constitucional  significa  que  toda  a  vez  que  se          
imponha  a  proteção  e  a  preservação  de         
monumentos,  deverá  ser  editada  uma  lei        
objetivando   a   proteção   específica   do   bem.   
Não  se  pode,  portanto,  aceitar  o  argumento         
de  que  o  princípio  de  reserva  de  lei  do  artigo            
128  da  Constituição  foi  derrogado  pelo  artigo         
seguinte  –  129  –  que  criou  um  órgão          
administrativo  –  CONDEPHAAT  –  para  zelar        
pela   preservação   desse   patrimônio.     
A  competência  administrativa  outorgada  por       
lei  ao  CONDEPHAAT  não  retira  do  Poder         
Legislativo  sua  competência  legislativa  sobre       
a   matéria.   
Tanto  assim  é  que  o  CONDEPHAAT  não  tem          
sequer  competência  administrativa  para      
declarar  o  tombamento  de  qualquer  bem        
histórico,  mas  apenas  recomendar,  quando       
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achar  conveniente,  esse  tombamento.  A       
declaração  de  tombamento  é  Ato  do  Poder         
Público,  cabendo  a  iniciativa  de  lei  respectiva         
tanto  à  Assembleia  Legislativa  quanto  ao        
próprio  Governador,  porque  não  se  enquadra        
dentre  aqueles  de  competência  exclusiva       
deste   ou   daquele   poder.   (DOE   11.6.76,   p.87)   

  
Por  tal  entendimento,  que  vai  ao        

encontro  dos  próprios  pareceres  da  CCJ  que         
citamos  anteriormente,  compreende-se     
nitidamente  que  não  só  seria  válida  a  iniciativa          
legislativa  do  tombamento,  como  as  iniciativas        
do  Executivo  elas  mesmas  deveriam  ser        
apresentadas  à  Assembleia  no  forma  de  projeto        
de  lei,  para  deliberação.  Esta  questão  da         
iniciativa  –  concorrente  ou  exclusiva  –  quanto         
ao  tombamento,  assim  como  a  questão  do         
controle  legislativo  sobre  as  próprias       
proposições  de  tombamento,  também  voltarão  a        
emergir   com   força   nos   anos   seguintes.     

Dessa  forma,  a  proposição  original  foi        
reapresentada,  pelo  deputado  Osiro  Silveira,       
como  Projeto  de  Lei  105/1976  (de  29.4.1976),         
tendo  então  pareceres  favoráveis  da  Comissão        
de  Constituição  e  Justiça  e  da  Comissão  de          
Cultura,  Ciência  e  Tecnologia  (Parecer  363/76,        
relator  especial  deputado  Vanderlei  Simionato,       
DOE  11.6.76,  p.87).  Tal  reapresentação  foi        
possível  pois  se  tratava  da  mesma  Sessão         
Legislativa  e  pela  iniciativa  ter  contado  com  a          
maioria  absoluta  da  Casa  (então  com  44         
deputados   do   MDB).     

Todavia,  ao  estar  prestes  a  ser  votado,         
em  junho  de  1976,  o  andar  dos  acontecimentos          
colocava  um  elemento  novo  ao  debate:  o  fato          
do  próprio  CONDEPHAAT  ter  aberto,  em        
dezembro  de  1975,  um  processo  de        
tombamento,  o  que,  na  visão  da  deputada  Dulce          
Cunha  Braga,  tornaria  o  projeto  de  lei  “inócuo”,          
uma  vez  que  o  Caetano  de  Campos  já  estaria           
efetivamente  protegido  enquanto  tramitasse  o       
procedimento  (DOE  11.6.76,  p.88).  Cabe       
lembrar  que,  conforme  anota  a  própria  deputada         
citada  (DOE  11.6.75,  p.89),  a  abertura  do         
referido  processo  administrativo  teria  sido  feita        
na  sessão  do  Conselho  de  25  de  novembro  de           
1975,  portanto  dias  depois  da  aprovação  do         
projeto  de  tombamento  do  deputado  Osiro        
Silveira,   ocorrida   em   19   do   mesmo   mês.     

A  própria  deputada  Cunha  Braga,       
autora,  como  vimos,  das  emendas  que        
instituíram  a  proteção  ao  patrimônio  na        
Constituição  paulista  e  criaram  o       
CONDEPHAAT,  manifestou  então  claramente      

entender  que  o  tombamento  seria  competência        
privativa  desse  órgão.  Ao  mesmo  tempo,        
manifestações  em  plenário  indicavam  a       
conveniência  de  voltar-se  a  um  “melhor        
entendimento”  com  o  Governador,  o  Secretário        
da  Educação  e  o  Prefeito  (conforme        
pronunciamento  do  deputado  Horácio  Ortiz),       
bem  como  tendiam  a  questionar  o  mérito  do          
projeto,  uma  vez  que  as  deliberações  já  haviam          
sido  tomadas  pelo  Condephaat  (deputado       
Agnaldo  de  Carvalho).  A  deputada  Cunha        
Braga,  na  sequência  de  seu  pronunciamento        
(DOE  11.6.76,  p.89)  faz  questão  de  elogiar  o          
CONDEPHAAT  por  não  ter  se  deixado        
“influenciar  pela  opinião  dos  tecnocratas”  (o        
que  leva  a  concluir  que,  desse  ponto  de  vista,  o            
Condephaat  não  seria  ele  mesmo  formado  por         
tecnocratas),  e  atribui  ao  mesmo  a  preservação         
do  patrimônio  em  questão.  A  mesma  deputada,         
na  sessão  seguinte,  reitera  o  apoio  à  atuação  do           
órgão   do   patrimônio:   
  

Foi  naquele  momento,  ou  seja,  em  dezembro         
do  ano  passado,  que  o  Condephaat,  em  sessão          
memorável,  pronunciou-se  favoravelmente     
ao  tombamento  do  edifício,  recomendando-o,       
por  ser  de  sua  competência,  ao  ex-secretário         
de  Cultura  e  Tecnologia.  Por  motivos  que         
desconhecemos,  a  recomendação  foi      
encaminhada  porém  não  ratificada.  Talvez       
ocasionada  pela  demissão  do  ex-secretário.       
A  simples  recomendação  do  tombamento  do        
“Caetano  de  Campos”  pelo  CONDEPHAAT       
já  implicou  em  sua  preservação,  para        
tranquilidade  de  todos  nós.  (DOE  11.6.76,        
p.96)   

  
Nos  debates  que  se  seguiram,  a        

ARENA  foi  acusada,  pelo  Deputado  Manoel        
Sala  (MDB),  de  obstruir  o  projeto  em  plenário,          
à  espera  do  decreto  de  tombamento,  o  que  foi           
contraditada  pelo  deputado  Paulo  Kobayashi       
(ARENA).  Seja  como  for,  o  tombamento  pela         
via  administrativa  foi  anunciado  pela  deputada        
Cunha   Braga:   
  

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,      
cumprimentando  a  ilustre  assistência  que       
honra  este  plenário,  quero  dizer  que  estão  de          
parabéns  o  povo  de  São  Paulo  e  os          
parlamentares  que  defenderam  com      
veemência  e  até  mesmo  com  intransigência  a         
preservação  do  edifício  do  Instituto  “Caetano        
de  Campos”  que  ontem  [3.6.76] 20  foi        

20  Conforme  os  registros  do  CONDEPHAAT,  apesar  da          
resolução  de  tombamento  ter  sido  tomada  em  3  de  junho            
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tombado  no  livro  de  registro  de  Tombos  do          
Condephaat,  por  ato  do  Secretário  Max  Fefer,         
de   Cultura,   ciência   e   Tecnologia.   
Cumpre,  assim,  o  seu  papel  de  modo         
definido,  preciso  e  objetivo  o  Condephaat,        
órgão  criado  por  iniciativa  desta  deputada,        
por  ocasião  da  reforma  da  constituição  de         
1967.     
(DOE   12.6.76)   

  
Estava  assim  encerrada  a  “rebelião       

legislativa”  unificada,  que  por  um  momento        
havia  contraposto  o  Legislativo,  situação  e        
oposição,  ao  Executivo  (estadual  e  da  Capital).         
O  discurso  situacionista,  então,  migra  para  a         
sustentação  da  ação  do  Condephaat,  que  teria         
sido  o  “salvador”  do  Caetano  de  Campos,         
“salvando-se”   assim   a   “honra”   do   Executivo.     

Acirra-se,  neste  momento,  a      
contraposição  entre  o  MDB  (majoritário  na        
Assembleia)  e  o  governo  do  Estado        
(representado  pelo  Governador  indiretamente      
eleito  Paulo  Egydio  Martins,  da  ARENA).  O         
deputado  Osiro  Silveira,  propositor  do  projeto,        
envia  requerimento  solicitando  a  retirada  do        
projeto,   e   encaminha-o   de   forma   dura:   
  

Sr.  Presidente,  srs.  deputados,  o  donatário  da         
capitania  de  São  Paulo,  D.  Paulo  Egydio,         
mais  uma  vez  no  exercício  de  seus  soberanos          
poderes  de  donatário  desta  capitania,  acaba        
de  pôr  em  prática  mais  um  ato  de  arbítrio,  de            
prepotência  e  de  feroz  inimizade  para  com         
este  Poder.  Os  teóricos  –  da  teoria  de  Estado           
–  entendem  que  os  poderes  são  harmônicos  e          
independentes  entre  si.  Enganam-se.  E       
enganam-se  porque  nesta  capitania,  o  seu        
donatário  desfaz,  a  seu  talante  e  a  seu          
arbítrio,  todas  as  teorias  do  Estado  e  institui          
aquela  em  que  os  poderes  podem  ser         
harmônicos,  mas  são  dependentes  do       
Executivo.  E  os  poderes  são  dependentes  do         
Executivo  porque,  nesta  capitania,  o  seu        
donatário  entende  que  o  Poder  Judiciário  é         
seu  dependente,  é  seu  apêndice  em  relação  ao          
Executivo.  E  o  Poder  Legislativo  igualmente        
é   também   um   apêndice   do   Poder   Executivo.   
/.../   
(...)  vivemos  em  São  Paulo  uma  autêntica         
ditadura.  Vivemos  aqui  uma  ditadura  do        
Executivo,  que  se  sobrepõe  ferozmente  ao        
Legislativo,  praticando  o  arbítrio      
frequentemente.   
(DOE   15.6.1976,   p.85)     

    

de  1976  (publicação  no  DOE  de  4.6.76,  p.80),  a  inscrição            
no  livro  e  tombo  Histórico  se  deu  em  25.6.79.           
(http://condephaat.sp.gov.br).   

Colocado  em  votação,  todavia,  o       
requerimento  de  retirada  do  projeto  foi  negado         
em  plenário  (pela  bancada  do  MDB)  (DOE         
15.6.76,  p.85),  e  encaminhada  a  votação  do         
projeto,  mesmo  já  tendo  sido  efetivado  o         
tombamento  pelo  CONDEPHAAT.  As      
declarações  de  voto  em  separado  dão  a         
dimensão   e   a   natureza   do   embate:   
  

Entendo  que  o  fato  de  que  o  Governador          
tenha  decretado  o  mesmo  que  pretende  o         
projeto  de  lei  não  o  torna  intempestivo.  Pelo          
contrário,  o  decreto  poderá  ser  revogado  por         
outro  decreto.  A  lei  formaliza  e  dá  maior          
vigor  e  certeza  ao  tombamento.  A  partir  de          
sua  concretização,  termos  um  documento  não        
passível  de  ser  revogado  ao  nível  do         
Executivo.  (Deputado  Alberto  Goldman,      
MDB,   DOE   15.6.76,   p.88)   
  

Voto  contrariamente  ao  requerimento  do       
deputado  Osiro  Silveira,  solicitando  a       
retirada  do  Projeto  de  Lei  n.105-76,  por         
considerar  que  se  o  governador  promulgou        
decreto  dispondo  sobre  o  tombamento  do        
Instituto  de  Educação  Caetano  de  Campos,  é         
porque  reconheceu  mérito  na  propositura       
apresentada  (...).  Nestas  condições,  entendo       
que  a  aprovação  do  projeto  é  uma         
necessidade  sem  possibilidade  de  veto  do        
governo,  que  já  reconheceu  o  mérito.        
(Deputado  Jairo  Maltoni,  MDB,  DOE       
15.6.1976,   p.88)   

  
O  novo  projeto,  assim  aprovado,  foi        

todavia  novamente  objeto  de  veto  total  pelo         
Governador  Paulo  Egydio  Martins  (ARENA),       
no  qual  se  lê  que  não  se  trataria,  para  o            
Executivo,  de  questão  de  mérito,  mas  de         
competência:   
  

As  razões  de  minha  oposição  ao  primeiro         
projeto  diziam  respeito  não  só  à  exigência  de          
manutenção  da  atual  destinação  do  imóvel,        
como,  também,   ao  próprio  tombamento  por       
via  legislativa .  Considerei,  então,      
inconstitucionais  as  duas  medidas,  por       
caracterizarem  flagrante invasão  de      
competência .   
A  nova  proposição,  embora  tenha  excluído  a         
cláusula  relativa  à  destinação  do  imóvel,        
continua  a  incidir  no  mesmo   vício  de         
inconstitucionalidade  que  pesava  sobre  o       
projeto   anterior,    no   que   tange   à   iniciativa .   
/.../   
Assim  é  que,  no  que  tange  à  iniciativa,  a           
inconstitucionalidade  decorre  do  texto  da       
Constituição  do  Estado  (Emenda  n.2),  cujo        
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artigo  128  determinou  que  lei  ordinária        
dispusesse  sobre  a  proteção  do  patrimônio        
histórico,  arqueológico,  artístico  e      
monumental,  ao  mesmo  tempo  ela  que        
deferiu,  em  seu  artigo  129,  ao  Conselho  de          
Defesa  do  Patrimônio  Histórico,      
Arqueológico,  Artístico  e  Turístico,  a       
competência  para  zelar  pela  preservação       
desse  patrimônio  “na  forma  que  a  lei         
estabelecer”.   
Em  cumprimento  a  essas  exigências       
constitucionais,  foi  editada  a  Lei  n.  10.247,         
de  22  de  outubro  de  1968,  que  regulou  a           
matéria  e  conferiu  ao  Conselho  (...)  a         
atribuição  de  propor  às  autoridades       
competentes   o   tombamento   de   bens.   
Regulamentando  essa  lei,  Decreto  de  19  de         
dezembro  de  1969,  em  seu  artigo  17,         
declarou  que  o  tombamento  se  efetiva  por         
deliberação  do  Secretário  a  que  se  acha         
subordinado   o   Conselho   (...).   (grifos   nossos)   
(DOE   6.7.1976,   p.2)   

  
Vê-se  que  a  trama  da  argumentação        

recorre  à  justificação  da  exclusividade  de        
iniciativa  do  tombamento,  em  última  instância,        
a  um  decreto  regulamentador,  este  mesmo        
editado  pelo  Executivo,  configurando-se  em       
evidente  tautologia.  Continua,  no  entanto,  o        
texto  do  veto,  agora  tratando  de  a  quem  caberia           
a   decisão   sobre   o   que   deve   ser   tombado:   
  

O  conceito,  em  sentido  lato,  do  bem  cultural          
a  ser  preservado,  implica  em  análise  de        
múltiplos  elementos  que  compreendem  desde       
a  natureza,  que  circunda  o  homem,  até  as          
obras  construídas  ao  longo  do  tempo,        
representativas  das  várias  fases  da  evolução        
dessa  comunidade.   A  escolha  do  que  deve  ser          
conservado  decorre  da  pesquisa  exigente  e        
resulta  de  seleção  ou  amostragem  típica  dos         
bens  mais  expressivos  das  várias  épocas,  já         
que  seria  impossível  a  conservação  de  todos,         
no  que  se  refere  a  obras  arquitetônicas.  Daí  a           
prudente  determinação  constitucional  ao      
confiar  tal  tarefa  a  órgão  especializado,  como         
o   é   o   CONDEPHAAT.   (DOE   6.7.1976,   p.2)   

  
Este  último  trecho,  que  poderia  bem  ter         

saído  do  próprio  CONDEPHAAT,  torna  clara  a         
posição  de  que  os  critérios  de  tombamento         
diriam  respeito  ao  campo  intelectual,  cabendo        
portanto  aos  especialistas  do  Conselho  a        
definição   dessa   política   pública.   

  
  
  
    

Projetos   de   tombamento   
  

Não  estava,  no  entanto,  encerrada  a        
polêmica  sobre  o  tombamento,  que  vai  a  partir          
daí  ganhar  novos  e  mais  definidos  contornos.         
Após  os  acontecimentos  descritos,  diversas       
outras  manifestações  parlamentares,  colocadas      
como  projetos,  “indicações”,  “solicitações”,      
“pedidos”  e  “reivindicações”  de  tombamento,  e        
mesmo  “apelos”  e  “críticas”  referentes  à        
questão  da  preservação  e  à  atuação  do         
Condephaat  seguiram-se  na  década,  mostrando       
uma  inédita  incorporação  do  tema  na  agenda  da          
ALESP.     

Entre  elas  encontram-se  os  casos  da        
Bolsa  de  Café  de  Santos  e  da  Igreja  Matriz  de            
São  João  Batista  em  Bocaina  (deputado  João         
Lázaro  de  Almeida  Prado,  em  1976  e  1977),  do           
Convento  do  Carmo  em  Itu  (deputado        
Archimedes  Lamoglia,  1976),  de  monumentos       
históricos  em  Santos  (deputado  Emílio  Justo),        
do  antigo  Forum  de  Araras  (deputado  Benedito         
Campos,  1977),  do  patrimônio  histórico  da        
Capital  (deputado  Reginaldo  Valadão,  1978).       
Ainda  se  registra  a  manifestação  do  deputado         
Fernando  Scalamandré  Jr.  (1977)  acerca  do        
veto  a  seu  projeto  de  lei  (PL.  88/77)  que           
dispunha  sobre  o  tombamento  da  Estação  da         
Luz,   na   capital. 21    

Os  projetos  de  tombamento      
apresentados,  já  a  partir  de  1975  (PLs  636/75,          
182/76,  88/77,  288/78,  536/80,  99/81,  100/81,        
132/81,  198/81,  504/81,  516/81,  555/81,       
222/82,  299/82,  239/83,  334/83,  363/83  e        
362/83)  envolviam  tanto  o  patrimônio       
histórico-arquitetônico  como  os  monumentos      
naturais,  na  capital  e  no  interior.  Em  comum,          
todas  essas  proposições  tem  o  seguinte:  não         
prosperaram  plenamente  no  processo      
legislativo,  ou  seja,  não  se  transformaram  em         
leis.  Aquelas  que  foram  aprovadas,  como  se         
deu  com  algumas  das  primeiras,  tiveram  veto         
total  do  Governador,  ou  seja,  foram        
obstaculizadas  pelo  Executivo.  Nessa  situação,       
conquanto  tenha  havido  pareceres  favoráveis  da        
CCJ  quanto  à  legalidade  e  constitucionalidade,        
o  argumento  do  veto  foi,  via  de  regra,  como  no            
caso  do  Caetano  de  Campos,  no  sentido  de  se           
tratar  o  tombamento  de  competência       
administrativa  do  Executivo,  em  função  da  lei         
de  criação  do  Condephaat.  Nenhum  dos  vetos         
foi  derrubado  em  plenário,  mesmo  em  casos  em          
que  a  CCJ  emitiu  pareceres  contrários  aos         

21  www.al.sp.gov.br/proposituras   
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mesmos.  Todavia,  foram  questionados.  Já  a        
partir  da  década  de  1980,  a  tendência  foi  da           
rejeição  dos  projetos  de  tombamento,  algumas        
vezes,  mas  não  todas,  a  partir  de  pareceres          
contrários  das  comissões.  Em  síntese,  o  que         
estava  em  jogo  era  ainda,  efetivamente:  a  quem          
cabe   “tombar”?     

Podemos  tomar  como  exemplares  as       
proposições  efetuadas,  nesse  período,  pelo       
deputado  Archimedes  Lammoglia  (ARENA),      
um  dos  mais  atuantes  nesse  contexto.  Natural         
de  Salto,  preocupou-se  especificamente  com  a        
preservação  de  três  sítios  naturais:  a  “Pedreira         
de  Varvito”,  em  Itu,  o  sítio  da  “Rocha          
Moutonnée”,  em  Salto,  e  o  sítio  da  nascente  do           
rio  Tietê,  em  Salesópolis.  Os  dois  primeiros  têm          
caráter  de  monumentos  geológicos,  em  função        
de  sua  raridade  ou  qualidade  de  exposição,         
enquanto  o  último  é  uma  singularidade        
fisiográfica  (geomorfológica)  que  remete  à       
própria  história  da  ocupação  do  território,  nos         
tempos  coloniais,  pela  via  fluvial  (ORTEGA  e         
PELOGGIA,   2018).   

O  projeto  de  tombamento  da  área  onde         
se  encontra  a  “Rocha  Moutonnée”,  em  Salto         
(PL  99/1981) 22  foi  apresentado  por  Lammoglia        
em  25.4.81,  tendo  recebido  pareceres       
favoráveis  da  CCJ  (1395/81)  e  da  CCCT         
(1396/81,  sendo  relator  especial  o  deputado        
Silveira  Sampaio)  e,  no  entanto,  rejeitado  em         
16.12  do  mesmo  ano.  Reapresentado  em        
26.5.1983,  como  PL  239/1983,  a  propositura        
recebeu  novamente  pareceres  favoráveis      
(1260/83,  da  CCJ,  e  1261/83,  da  CCCT),  tendo          
logrado  ser  aprovada  no  final  de  1985,  para  ser           
vetado  no  início  do  ano  seguinte,  pelo         
Governador  Franco  Montoro,  do  PMDB,  sob        
alegação  de  inconstitucionalidade.  A      
argumentação  do  Executivo  agora  inova,  ao        
remeter  ao  Decreto-lei  25,  de  1937,  mostrando         
que  este  continuava  soberano,  mas  também        
apelando  para  a  questão  da  “defesa  do         
proprietário”,  que  não  seria  respeitado  em  caso         
de   tombamento   por   via   legislativa.     

Sem  qualquer  pretensão  de  opinar  em        
relação  ao  mérito  em  tal  debate  jurídico,  e          
apenas  lembrando  das  opiniões  em  contrário,        
emanadas  como  vimos  tanto  pela  CCJ  quanto         
por  juristas,  como  Carvalhosa,  verifica-se  que  a         
ênfase  no  monopólio  do  papel  do  Executivo  no          
que  diz  respeito  às  questões  do  patrimônio  é          
mantida,  de  forma  engenhosa,  mesmo  por  um         
governo  do  campo  “democrático”.  Está  dada  a         

22  www.al.sp.gov.br/proposituras   

resposta  sobre  a  questão  “quem  decide  o  que          
tombar”:  o  Poder  Executivo,  por  meio  de  seus          
prepostos.  É  interessante  lembrar  que  nenhum        
argumento  deste  tipo  foi  proposto  pelo        
Executivo  nas  décadas  de  1950  e  60,  antes  da           
criação  do  CONDEPHAAT,  em  que,  como        
vimos,  o  instituto  do  tombamento  foi  base  para          
iniciativas  legislativas  devidamente  sancionadas      
e   transformadas   em   Lei.   Por  fim,  o     
texto  do  veto  ainda  critica,  em  tom  algo  irônico,           
a  “insistência”  das  iniciativas  legislativas  sobre        
o   tema.   

Devemos  ressaltar  aqui  a  questão  do        
acolhimento  dos  vetos.  Ora,  se  a  matéria         
tramitou  no  processo  legislativo,  teve  seus        
méritos  analisados  nas  comissões  pertinentes  e        
logrou  aprovação  em  plenário,  é  evidente  que  a          
iniciativa  teve  respaldo  parlamentar.  A  não        
derrubada  do  veto  (o  que  de  fato  se  verifica  em            
nenhuma  das  proposições  que  analisamos)  é  um         
assunto  de  natureza  totalmente  diferenciada,  e        
evidentemente  diz  respeito  ao  jogo  de  forças         
políticas  no  âmbito  estadual  e  à  sustentação  do          
prestígio  do  Governador  por  sua  bancada  de         
apoio.  Esta  se  apresenta  como  uma        
característica  persistente  do  processo  político  e        
marcador  da  influência  da  hipertrofiada       
tecnoburocracia  estatal,  que  independe  da       
“ideologia”:  para  referenciar  seu  veto,  o        
governo  do  PMDB  se  baseia  em  vetos         
semelhantes  oriundos,  por  exemplo,  do       
amplamente  criticado  governo  anterior  de  Paulo        
Salim   Maluf   (PDS).     

  
As   contestações   ao   tombamento   
  

Curiosamente,  é  justamente  em  função       
da  reação  dos  “proprietários”  às  iniciativas  de         
tombamento  feitas  pelo  Condephaat  que,  na        
mesma  época,  ou  seja,  a  partir  da  década  de           
1980,  surgem  as  primeiras  contestações,  por        
parte  do  Legislativo  paulista,  quanto  à  maneira         
com  se  dava  o  processo  de  tombamento,  seja          
por  meio  de  pronunciamentos  críticos  ou        
proposições  que  visavam  alterar  ou  regular,        
pela  legislação,  as  atribuições  do  Conselho.  Um         
caso  de  interesse  diz  respeito  à  reação         
parlamentar  ao  tombamento  da  Serra  do  Japi,         
próxima  a  Jundiaí,  anunciada  pelo  Condephaat        
em  1982 23 ,  época  em  que  o  Conselho  era          

23  Conforme  dados  do  Condephaat,  a  resolução  de          
tombamento  data  de  8.3.83  (DOE  12.3.83),  e  a  inscrição           
no  livro  de  tombo  Arqueológico,  Etnográfico  e         
Paisagístico  de  1.9.86.  Fonte:      
http://condephaat.sp.gov.br/bens  tombados/ .  Conforme  o      
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presidido  por  Aziz  Ab’Saber  que,  como        
geógrafo   e   ambientalista.   

No  Legislativo  Paulista,  manifestou-se      
sobre  a  questão  inicialmente  o  deputado  Jihei         
Noda  (PDS),  em  termos  elogiosos,  porém  com         
ressalvas:  “Sem  dúvida  é  uma  grande  conquista         
tombar  aquele  maciço,  mas  eu  gostaria  de  fazer          
um  reparo,  dizendo  que  apenas  tombar  não         
significa  nada.  É  preciso  conservar  aquilo  que         
lá  está  e  não  permitir  mais  nenhum  tipo  de           
depredação,  como  aconteceu  como  o  Morro  do         
Jaraguá”  (DOE  8.12.82).  Temos  aqui,  nesta        
breve  referência,  colocada  a  questão  da  gestão         
do  patrimônio  tombado  e,  implicitamente,  de        
suas  dificuldades,  portanto  numa  crítica       
implícita  à  atuação  do  Executivo.  Todavia,  o         
pronunciamento  mais  incisivo  sobre  o  tema        
ocorreu  em  março  de  1983,  por  parte  do          
Deputado  Augusto  Toscano  (PTB),  em  tom        
fortemente  crítico,  a  começar  pelo  que  seria         
uma  falta  de  transparência  e  diálogo  com  os          
interessados,  por  parte  do  Condephaat,  no        
processo  de  tombamento.  A  dura  crítica  é         
centrada  na  falta  de  consideração  e        
sensibilidade,  pelo  órgão  do  patrimônio,  quanto        
às  repercussões  socioeconômicas  do      
tombamento  de  uma  área  de  grande  extensão  e          
de   uso   antigo.     

As  manifestações  parlamentares  que      
citamos,  conquanto  possam  ser  associadas  ao        
“senso  comum”,  em  relação  ao  texto        
explicativo  do  tombamento  (nota),  de  natureza        
geológico-geomorfológica  e  que  denuncia      
claramente  o  estilo  “absaberiano”,  no  entanto        
colocam  de  fato  duas  questões  da  maior         
importância:  primeiro,  a  efetividade  do       
tombamento  como  instrumento  de  conservação;       
segundo,  a  falta  de  discussão  com  as  pessoas          
afetadas,  ou  seja,  proprietários  e  autoridades        

texto  constante  no  sítio  referido:  “A  Serra  do  Japi  é  um             
dos  componentes  topográficos  das  serranias  de  São  Roque          
e  Jundiaí  que,  juntamente  com  as  Serras  de  Guaxinduva  e            
Jaguacoara,  faz  parte  de  uma  série  de  pequenas  serras           
mantidas  por  rochas  extremamente  resistentes  (quartzitos),        
que  ocorrem  no  entremeio  do  maciço  xistoso  existente          
entre  a  bacia  da  São  Paulo  e  a  Depressão  Periférica            
Paulista.  Correspondem  a  acidente  que  possui        
características  de  natureza  integrada,  quase  intacta  por         
mais  de  90%  de  seu  espaço  total:  condições  geológicas           
relacionadas  a  solos  pobres  e  frágeis,  vegetação  natural          
adaptada  a  solos  de  baixa  fertilidade  natural,  aguadas          
límpidas  em  forma  de  ‘castelo  d’água’,  formadas  por          
baixo  volume  d’água.  As  florestas  das  encostas  e  dos           
topos,  fragilmente  implantadas,  funcionam,  de  um  lado,         
como  banco  genético  espacial  de  natureza  tropical  e,  de           
outro,  como  importante  refúgio  para  a  fauna  remanescente          
dos   planaltos   cristalinos   interiores   do   Estado.”     

locais.  Faz  sentido  perguntar:  é  válida  a         
iniciativa  de  preservação  pela  “via       
intelectual-burocrática”,  conquanto  mais  bem      
intencionada  e  fundamentada  que  seja,  quanto        
esta  vai  de  encontro  ao  que  pensa  a  população?           
Ou  melhor:  conquanto  mais  bem  intencionado        
seja  o  argumento  do  cientista  natural,  o         
tombamento  de  conjuntos  paisagísticos,  com  as        
consequências  que  traz  aos  ocupantes  do        
território,  se  justifica?  É  esta  a  essência  da          
manifestação   parlamentar   citada.     

Conquanto  mais  sensata  seja,  em       
princípio,  a  proposição  de  Ab’Saber,       
efetivamente  sua  realização  no  caso  concreto  do         
Japi  foi,  como  se  viu,  de  fato  “motivo  de           
irritação”,  uma  vez  que  a  responsabilidade        
difusa  da  proteção  ao  patrimônio  natural,        
concebida  pelo  autor,  de  certa  forma  imposta  de          
maneira  salvacionista  a  partir  do  saber        
privilegiado  dos  homens  de  ciência,  não        
encontra  o  respaldo  necessário  na  dinâmica        
social,  complexa  e  contraditória,  a  que  se         
aplica,  e  da  qual  os  parlamentares  são  os          
porta-vozes.  Neste  sentido,  Ab’Saber  representa       
a  continuidade  do  espírito  modernista  que,  na         
década  de  1930,  moldou  a  política  de         
patrimônio   no   país.     

De  qualquer  forma,  o  que  se  vê  no          
pronunciamento  do  deputado  Toscano  é,  em        
essência,  também  uma  argumentação  contra  a        
falta  de  controle  externo,  ou  seja,  de  certo          
“centralismo  autocrático”,  “idealista”  e      
“ingênuo”  de  um  CONDEPHAAT  constituído       
por  uns  poucos  “técnicos”  em  sua  visão  alheios          
à  realidade,  à  história  e  aos  interesses  e          
possibilidades  concretas  da  população  e  da        
administração  locais.  Em  outros  termos,  mais        
gerais,  fica  implícita,  em  um  momento  de         
redemocratização,  a  contraposição  ao  modelo       
de  gestão  do  patrimônio  instituído  no  Estado         
em  1968,  que  legava  ao  Executivo  a  autoridade          
integral  para  tal.  O  mesmo  deputado  Augusto         
Toscano  irá  novamente  se  manifestar  sobre  a         
questão  do  tombamento  em  1986,  lendo  na         
íntegra  um  manifesto  enviado  por  entidades        
educativas  e  assistenciais,  ligadas  à  Igreja        
católica,  contendo  severas  críticas  à  política  de         
tombamento.  É  interessante  notar  que  a  extensa         
e  detalhada  argumentação  exposta  acima       
contrasta  radicalmente  com  o  “melhor  dos        
mundos”,  no  que  se  refere  à  proteção  da          
propriedade,  suscitado  pelo  veto  total  do        
Governador  ao  Projeto  de  Lei  293/83,  de  que          
tratamos  anteriormente,  indo  então  de  encontro       
à  posição  do  Executivo.  De  fato,  o  que  está  em           
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jogo  nas  contestações  às  iniciativas  de        
“generalização  do  tombamento”  propostas      
nessa  época  pelo  CONDEPHAAT  é,  em        
essência,  que,  mesmo  se  admitindo  uma        
responsabilidade  comum  e  compartilhada  na       
preservação  do  patrimônio,  tal  responsabilidade       
teria  de  ser  diferenciada,  em  função  das         
diferentes  possibilidades  dos  agentes      
envolvidos,  arguindo-se  justamente  que  o       
Estado,  o  maior  responsável,  não  cumpriria  ele         
mesmo  sua  parte,  e  que  o  tombamento  em  si           
poderia  mesmo  ter  caráter  elitista,  como  vimos         
acima.  Fica  evidente  que  a  questão  da  proteção          
ao  patrimônio  não  se  colocava  socialmente        
apenas  como  um  problema  de       
“conscientização”.   

Também  nesse  ano  de  1986,  o  deputado         
Evandro  Mesquita  (PMDB,  partido  no  governo        
do  Estado)  manifesta-se  em  relação  ao  ônus         
representado  pelo  tombamento  para  os       
proprietários  de  imóveis,  usando  alguns  dos        
argumentos   acima   elencados:   
  

Sr.  Presidente,  srs.  deputados.  Se  a        
preservação  de  áreas  e  edifícios  de  uma         
cidade,  que  retratam  certas  características  de        
uma  época,  apresentando  valor  arquitetônico,       
histórico  e  até  sociológico,  demonstra  a        
preocupação  das  autoridades  governamentais      
com  a  memória  cultural,  ela  também  traz         
problemas  de  outra  natureza,  cuja       
importância  não  pode  ser  ignorada:  esses        
imóveis  perante  a  cidade  como  um  todo,  e  a           
situação   de   seus   proprietários.   
Essa  preservação,  dentro  dos  moldes  legais        
existentes,  não  compreende,  por  parte  das        
autoridades  competentes,  a  preservação  das       
adjacências,  como,  por  exemplo,  o  bairro  dos         
Campos  Elíseos:  belos  palacetes  que  retratam        
uma  fase  áurea,  cercados  por  imóveis        
aviltados  pelo  tempo  e  tipo  de  utilização,  pois          
não  reúnem  características  históricas.  Ficam,       
assim,  os  imóveis  tombados,  como  ilhas  em         
locais  atualmente  deteriorados,  que  tiveram       
um  crescimento  desordenado,  inexistindo      
uma  estrutura  ambiental  adequada  para       
garantir  a  própria  conservação  do  prédio  que         
interessa   preservar.   
/.../   
Os  proprietários  passam  então  a  enfrentar        
crescentes  dificuldades:  uso  do  imóvel       
limitado,  multas  quando  a  conservação  não  é         
feita  nos  padrões  exigidos.  Tem  ocorrido,        
ultimamente,  uma  multiplicação  do  número       
dos  imóveis  a  serem  tombados:  aqueles        
preocupados  apenas  com  a  preservação  da        
memória  cultural,  ignorando  outros  aspectos,       
aplaudem   tal   medida.   (DOE   8.7.86,   p.74)   

Prossegue   o   pronunciamento:   
  

As  razões  que  norteiam  a  aprovação  dos         
tombamentos  já  são  conhecidas.  Vamos  agora        
detalhar  um  pouco  as  consequências  que  isso         
vem  trazendo,  nos  moldes  em  que  é  feito  no           
Brasil.   
O  imóvel  tombado,  para  ser  verdadeiramente        
preservado,  exige  investimentos  elevados,      
sem  desvirtuar  suas  características.  O  próprio        
material  necessário,  além  de  caro,  não  é         
facilmente  encontrável,  às  vezes  exige       
importação.  A  mão  de  obra,  altamente        
especializada,  é  muito  cara.  Nem  sempre  os         
proprietários  dispõem  desses  recursos.  Ele       
apenas  é  dono  de  um  imóvel  precioso  à          
cidade,  mas  conservá-lo,  de  que  modo        
fazê-lo,   é   um   problema   para   ele   resolver.   
Quando  o  proprietário  promove  a  restauração        
do  imóvel,  nos  padrões  exigidos,  não  existe         
um  retorno  de  capital,  em  termos  práticos.         
Existe   é   uma   satisfação   estética   e   intelectual.   
Hoje  em  dia,  esses  imóveis,  de  grandes         
dimensões,  são  ocupados,  em  grande  parte,        
por  instituições  de  ensino,  de  assistência,  que         
lutam  com  dificuldade  para  desenvolver  seu        
trabalho,  e,  com  essa  orientação,  serão        
obrigados  a  canalizar  recursos  próprios  para        
atender  às  exigências  decorrentes  de  decisões        
sobre  as  quais  não  foram  sequer  consultados.         
Interesses  particulares  não  podem      
sobrepor-se  aos  interesses  de  uma  cidade,        
como  é  o  aspecto  cultural,  mas  este  mesmo          
aspecto  não  pode  asfixiar  economicamente       
áreas  inteiras,  como  tem  sido  feito  nos         
padrões  da  legislação  vigente,  que  deixa  o         
ônus   para   os   proprietários.   
/.../   
A  ideia  vigente,  se  bem  intencionada        
culturalmente,  precisa  ser  realista,  do  que        
realmente  é,  e  não  sonhadora,  do  que  deveria          
ser.   
(DOE   8.7.86,   p.74)   

  
Esse  “movimento”  de  crítica  ao       

instituto  do  tombamento  e  à  própria  política         
pública  de  tombamento  levada  a  cabo  pelas         
“autoridades  competentes”,  ou  seja,  o       
Executivo  (que  aparece  então  reconhecido       
como  tal  após  os  embates  dos  anos  anteriores),          
passa  a  ter,  nos  anos  subsequentes,        
concretização  também  na  forma  de  iniciativas        
legislativas  parlamentares  (PEC  9/85,      
PL135/95,   PL   233/95).   

 A  primeira  dessas  proposições  parece        
ter  sido  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição          
Estadual  9/1985,  de  autoria  do  deputado  Ary         
Kara  José  (PMDB),  que  objetivava  submeter  à         
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aprovação    da    Assembleia    Legislativa    a    auto-   
rização  para  tombamento  de  bens  imóveis  no         
Estado.  Já  o  projeto  de  Lei  135/1995,  de  autoria           
do  deputado  Aldo  Demarchi,  (então  no  PPB,         
portanto  no  campo  da  oposição  na  ALESP)         
determinava  que  as  propostas  de  tombamento        
de  bens  feitas  pelo  CONDEPHAAT  deveriam        
contar  com  lei  autorizativa  municipal.  A        
justificativa  da  proposição  argumentava  no       
sentido  da  preservação  do  interesse  do  poder         
local,  sendo  explícita  a  crítica  ao  órgão  do          
patrimônio:  “não  pode  o  Condephaat  ignorar  o         
que  pensa  a  municipalidade.  (...)  os  fatos         
relativos  a  um  município  devem  ser,        
prioritariamente,  discutidos  em  seu  âmbito,       
uma  vez  que  a  ele  estão  relacionados         
historicamente  e  a  eles  se  vinculam”.  Não  é          
difícil  perceber-se  aqui  a  expressão  de  crítica  ao          
caráter  centralizado  e  tecnocrático  do       
CONDEPHAAT,  alheio  que  estaria  aos  reais        
interesses   da   população.   

O  mesmo  deputado  Aldo  Demarchi       
(PPB),  ainda  em  1995,  apresenta  o  Projeto  de          
Lei  233,  que  por  sua  vez  “estabelece  condições          
para  a  revogação  do  decreto  de  tombamento”.         
O  texto  é  simples:  “Lei  municipal  poderá         
solicitar  a  revisão  e  revogação  de  bens  situados          
em  território  de  sua  jurisdição,  após,  no         
mínimo,  dez  anos  da  publicação  do  referido         
decreto”.  A  justificativa  da  propositura,  nesse        
caso,  propõe  a  discussão  do  tombamento  sob         
um   prisma   original:     
  

A  história,  apesar  de  ser  um  depositário  de          
fatos  passados,  é  dinâmica,  pois  sujeita  à         
exegeses  do  momento,  onde  o  entrechoque  de         
interesses,   ao  revelar  novos  enfoques ,  altera        
as  concepções  pretéritas  e  faz  surgir  uma         
nova  realidade  diferente  daquela  constatada       
em  um  certo  momento.  Tal  acontece  com  os          
tombamentos  de  determinados  bens  que,  em        
face  de  novos  acontecimentos,  tornam-se       
obsoletos,  arcaicos,  exigindo  revisão  ou       
revogação.   (DOE   28.4.1995)   

  
Enfim,  tais  proposições  mostram,  em       

conjunto,  a  expressão  do  descontentamento  de        
parcelas  da  sociedade,  por  meio  de  seus         
representantes,  quanto  à  política  pública  de        
preservação  do  patrimônio  implementada  pelo       
Executivo    estadual,   em    particular    o    funciona-   

mento  do  tombamento.  Tal  insatisfação  fica        
evidenciada  em  pronunciamentos  feitos  desde  a        
década  anterior  (Evandro  Mesquita,  1986,       

Augusto  Toscano,  1986,  Oswaldo  Justo,  1991,        
Fernando   Silveira,   1994,   Dorival   Braga,   1995)    24 .     

  
Novas   iniciativas   de   proteção   
  

Se,  por  um  lado,  a  década  de  1990  foi           
marcada,  como  vimos  acima,  pela  contestação  à         
maneira  como  se  dava  a  política  pública  de          
patrimônio  capitaneada  pelo  Executivo,  por       
outro  viu  surgirem  iniciativas  legislativas       
efetivas  de  reforço  à  proteção:  tratam-se  dos         
projetos  817/1995,  do  deputado  Sidney  Beraldo        
(PSDB),  transformada  na  Lei  10.235/1999,  que        
estabeleceu  a  reparação  por  agressões  ao        
Patrimônio  Cultural  do  Estado,  e  o  projeto         
1055/1999,  de  autoria  do  deputado  José  Carlos         
Stangarlini  (PSDB),  transformado  na  Lei       
10.774/2001,  que  dispõe  sobre  a  aplicação  de         
multas   por   danos   causados   a   bens   tombados.     

Nesse  contexto,  surge  a  iniciativa  do        
Projeto  de  Lei  388/2012 25 ,  de  autoria  do         
deputado  Aldo  Demarchi,  que  “criava”  o        
Programa  “Preserva  São  Paulo”,  que  teria  como         
objetivo  (art.  1º)  “dar  incentivo  aos  municípios         
que  gerenciem  projetos  de  manutenção,       
preservação,  revitalização  e  conservação  do      
patrimônio  cultural  material  e  imaterial       
paulista”.  Tais  incentivos  poderiam  ser  de        
natureza  técnica  ou  financeira,  e  seriam        
fornecidos  mediante  aprovação  e      
acompanhamento  pelo  órgão  competente  de       
projeto  elaborado  pela  Prefeitura  em  que  se         
encontrasse  o  patrimônio.  O  projeto,  assim,        
evidentemente  vem  ao  encontro  das       
preocupações  emanadas  pelo  mesmo      
parlamentar,  desde  ao  menos  quase  vinte  anos         
antes,  em  relação  às  possibilidades  e  à         
conveniência  de  aos  municípios  serem       
atribuídas  as  responsabilidades  das  políticas  de        
preservação   do   patrimônio.     

No  processo  legislativo,  com  o  trâmite        
pelas  comissões,  o  projeto  sofreu  uma  alteração         
fundamental,  que  evitaria  o  veto  por  invasão  de          
competência  do  Executivo.  Ao  invés  de  “criar”         
o  Programa,  o  novo  texto  emendado  propõe  o          
seguinte:  “Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a         
criar  (...)”.  Ou  seja,  fica  ao  critério  do          
Executivo  a  consecução  ou  não  da  proposta.         
Aprovado  em  28  de  agosto  de  2014  pela          
Assembleia,  o  projeto  tornou-se  a  Lei        
15.565/2014.  Foi  aposto  veto  parcial  pelo        
Governador  (DOE  25.9.2014,  DA  p.4),  mas        

24  www.al.sp.gov.br/propositura   
25  www.al.sp.gov.br/propositura   
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negando  sanção  apenas  aos  dispositivos  da        
propositura  que  tratavam  de  definições       
referentes  ao  patrimônio  cultural  material  e        
imaterial,  por  serem  disposições  já  tratadas        
pelos  textos  constitucionais  (como,  de  fato,        
vimos   neste   trabalho).     

  
As   décadas   de   2000   e   2010:   o   patrimônio   
imaterial,   o   patrimônio   natural   e   as   
alternativas   ao   tombamento.   
  

A  questão  do  patrimônio  cultural,  a        
partir  dos  anos  2000,  ganha  novos  enfoques,         
notadamente  pelas  possibilidades  abertas,  a       
partir  da  Constituição  Federal  de  1988  e  da          
Estadual  de  1989.  Estas  novidades  refletem        
uma  tendência  já  manifesta  a  partir  da  década          
de  1970,  no  nível  federal  (isto  é,  do  IPHAN),  de            
reavaliação  de  critérios,  que  teria  levado  a         
novas  perspectivas  para  a  preservação  de  bens         
culturais  (FONSECA,  2001).  Incluem-se  nessa       
perspectiva  a  discussão  sobre  o  conceito  de         
“referência  cultural”,  além  do  questionamento       
sobre  a  legitimidade  da  seleção  (e  de  quem  a           
faz)  do  “que  deve  ser  preservado”,  a  partir  de           
quais  valores  e  em  nome  de  quem  e  de  quais            
interesses.  Estaria  sendo  colocada  em  destaque,        
assim,  conforme  a  autora  citada,  uma  dimensão         
social  e  política  de  uma  atividade        
costumeiramente  vista  como  “eminentemente      
técnica”.     

Essa  reorientação  na  consideração  do       
patrimônio,  ainda  conforme  Fonseca  (2011),      
baseada  em  uma  releitura  do  anteprojeto  de         
Mário  de  Andrade  para  o  Serviço  do         
Patrimônio  Artístico  Nacional,  vai  se  expressar        
no  alargamento  do  próprio  conceito  de        
patrimônio,  expresso  na  Constituição  Federal       
de  1988  em  seu  artigo  216,  que  em  seu           
parágrafo  1º  estabelece  que  caberá  ao  Poder         
Público  (de  maneira  geral,  portanto),  com  a        
colaboração  da  comunidade  (que,  entende-se,       
deverá  ser  ouvida)  a  promoção  e  proteção  de  tal           
patrimônio,  a  partir  dos  seguintes  instrumentos:        
inventários,  registros,  vigilância,  tombamento,      
desapropriação  e  “outras  formas  de       
acautelamento  e  preservação”.  Como  se  vê,  o         
instituto  do  tombamento  aparece  somente  como        
uma  entre  as  diversas  alternativas  de        
preservação.     

Vimos  que,  de  fato,  os  “embates  do         
tombamento”  surgidos  no  Parlamento  Paulista  a        
partir  da  década  de  1970,  e  que  prosseguiram          
nas  décadas  de  1980  e  90,  colocaram  em          
questão  justamente  a  “tecnicidade”  do  instituto        

do  tombamento  e  sua  exclusividade  por  um         
órgão  ligado  ao  Executivo  (conquanto  criado        
pelo  Legislativo),  o  Condephaat:  aos  critérios        
dos  intelectuais  se  contrapunha  a       
representatividade  do  parlamentar,  em  tese       
muito  mais  próximo  às  referências  culturais,        
anseios  e  identidades  das  populações  locais  do         
que  os  “tecnocratas”.  A  grande  novidade  se  dá          
agora  por  conta  do  Decreto  Federal  nº.3.551,  de          
2000,  que  institui  o  Registro  de  Bens  Culturais          
de  Natureza  Imaterial  que  constituem       
patrimônio  cultural  brasileiro.  Tal  registro,  a        
cargo  do  IPHAN,  abrangendo  as  categorias  de         
“saberes”  (modos  de  fazer  enraizados  no        
cotidiano  das  comunidades),  “celebrações”      
(rituais  e  festas  que  marcam  a  vivência         
coletiva),  “formas  de  expressão”  (incluindo       
manifestações  literárias,  musicais,  plásticas,      
cênicas  e  lúdicas),  “lugares”  (indicando  espaços        
relativos  a  práticas  culturais  coletivas),       
decorreria  de  processo  provocado  pelo       
Ministério  da  Cultura  e  instituições  vinculadas,        
Secretarias  de  Estado,  de  Municípios  e  do         
Distrito  Federal  e  ainda  sociedades  ou        
associações   civis.   

No  âmbito  do  Estado  de  São  Paulo,  a          
questão  foi  tratada  pelo  Decreto  nº.  57.439,  de          
2011,  que  “Institui  o  Registro  de  Bens  Culturais          
de  Natureza  Imaterial  que  constituem       
Patrimônio  Cultural  do  Estado  de  São  Paulo,         
cria  o  Programa  Estadual  do  Patrimônio        
Imaterial  e  dá  providências  correlatas”.       
Analogamente  ao  procedimento  federal,  o       
registro  dos  bens  de  natureza  imaterial  coube  ao          
CONDEPHAAT,  sendo  que  a  solicitação  para        
instauração  dos  respectivos  processos  caberia  a        
“entes  políticos,  instituições  ou  entidades  do        
poder  público,  ao  próprio  Conselho,  a        
associações  civis  e  aos  cidadãos”.  Vê-se  então         
que,  conquanto  um  pouco  mais  abrangente  em         
termos  de  previsão  de  iniciativas  (englobando        
os  “cidadãos”),  o  decreto  paulista  tem  a  mesma          
lógica  que  o  federal,  incumbindo  ao  “órgão  do          
patrimônio”  as  providências  no  sentido  do        
registro,  proteção  e  outras  referentes  ao  bem         
cultural,  ou  seja,  mantendo  a  questão  na  esfera          
de   atuação   do   Executivo.   

  
O   patrimônio   imaterial   na   ALESP   

  
No  entanto,  antes  mesmo  de  tal        

iniciativa  regulatória  estadual,  surgem  na       
Assembleia  Legislativa  iniciativas  que  vão       
tratar  dessa  política  pública,  referente  à  cultura         
imaterial,  e  que  se  assentam  na  figura  da          

  
  

  

As décadas de 2000 e 2010: o patrimônio 
imaterial, o patrimônio natural e as 
alternativas ao tombamento.
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“declaração”,  e  não  do  “registro”  (PLs  259/09,         
922/13,  1201/14,  1414/14,  984/17).  A  primeira        
proposição,  o  Projeto  de  Lei  1259/2009 26 ,  é  de          
autoria  do  deputado  Ed  Thomas  (PSB),  e  seu          
conteúdo  é  muito  simples:  “Declara  a  Capoeira        
como  patrimônio  imaterial  do  Estado  de  São         
Paulo”.  Tendo  obtido  em  2010  pareceres        
favoráveis   (na    forma    de    substitutivo    apresen-   
tado  pela  CCJ)  também  nas  comissões  de         
Cultura,  Ciência  e  Tecnologia,  e  de  Finanças  e          
Orçamento,  a  proposição  foi  posteriormente       
anexada  ao  Projeto  de  Lei  1414/2014,  do         
deputado  Mauro  Bragato,  encontrando-se  em       
tramitação.     

Já  o  Projeto  de  Lei  922/2013 27 ,  da         
deputada  Leci  Brandão  (PCdoB),  que  “Declara        
o  Samba  patrimônio  cultural  imaterial  do        
Estado  de  São  Paulo”,  tendo  obtido  pareceres         
favoráveis  nas  comissões  e  aprovação  em        
plenário,  completou  o  processo  legislativo  com        
a  sanção  do  Governador,  transformando-se  na        
Lei  15.690/2015.  É  interessante  observar  que        
esta  iniciativa  de  “declaração”,  conquanto  em       
termos  práticos  equivalente  ao  “registro”       
regulamentado  pelo  Decreto  57.439/2011,      
acima  citado,  não  foi  obstaculizada  pelo        
Executivo,  diferentemente  das  iniciativas     
legislativas  de  tombamento  de  patrimônio       
material.  Este  encaminhamento  diferenciado      
parece  dever-se,  por  comparação  aos  casos        
analisados  de  tombamento,  não      
necessariamente  a  uma  “liberalidade”  do       
Executivo  e  de  seu  órgão  patrimonial  em         
relação  à  nova  categoria  de  bens  imateriais,         
admitindo  a  iniciativa  compartilhada,  mas  tão        
simplesmente  à  ausência  de  uma  lei  específica,         
de  âmbito  federal  ou  estadual,  que  limitasse  tal          
atribuição,  como  vimos  ocorrer  no  caso  dos         
bens  patrimoniais  materiais  sujeitos  ao       
tombamento.  Regulamentado  por  decreto,  tanto       
no  âmbito  federal  como  no  estadual  paulista,  o          
registro  de  bens  imateriais  não  pôde  se  sobrepor          
ou  impedir  o  reconhecimento  dos  mesmos  por         
meio  da  “declaração”  legislativa,  em  forma  de         
Lei.   

  
O   patrimônio   natural   na   ALESP   
  

No  que  diz  respeito  à  proteção  ao         
patrimônio  natural-paisagístico,  há  duas      
proposições  tramitadas  na  Assembleia      
recentemente,  ambas  surgidas  em  2007,  com        

26  www.al.sp.gov.br/proposituras   
27  www.al.sp.gov.br/proposituras   

resultados  completamente  diferentes.  A      
primeira  foi  o  Projeto  de  Lei  394/2007 28 ,  de          
autoria  do  Deputado  Raul  Marcelo  (PSOL),  que         
“declara  como  Patrimônio  Histórico,  Cultural  e        
Ambiental  do  Estado  o  rio  Ribeira  de  Iguape”.          
O  projeto  é  simples,  constituindo-se  somente  de         
dois   artigos:   
  

Art  1º.  Fica  declarado  como  Patrimônio        
Histórico,  Cultural  e  Ambiental  do  Estado  de         
São   Paulo   o   rio   Ribeira   de   Iguape.   
Art.2º.  Fica  proibida  a  instalação  de  obras  ou          
empreendimento  que,  isolada  ou      
conjuntamente,  venham  a  alterar  de  forma        
significativa  as  condições  naturais  do  rio  em         
seus  aspectos  estético,  físico,químico  ou       
biológico.   

  
Conquanto  o  instituto  de  preservação       

proposto  pelo  projeto  tenha  sido  a  “declaração”,         
que  poderia  eventualmente  ser  visto  como  uma         
“outra  forma  de  acautelamento  e  preservação”,        
conforme  previsto  no  Artigo  216  da        
Constituição  Federal,  e  apesar  dos  pareceres        
favoráveis  aprovados  pela  CCJ  e  CDMA,  o         
projeto  foi  vetado  totalmente  pelo  Governador,        
alegada  a  razão  de  que  estaria  em         
desconformidade  com  a  ordem  constitucional       
uma  vez  que  “declarar”  um  bem  natural  como          
patrimônio  histórico,  cultural  e  ambiental       
tratar-se-ia,  de  fato,  da  instituição  do        
tombamento,  esta  que,  “ligada  primordialmente       
à  função  constitucional  de  administrar”,  seria        
privativa  do  Executivo,  uma  vez  que  implicaria         
restrições  de  uso  (Mensagem  98  do        
Governador,  DOE  26/7/2007).  O  veto  foi        
mantido,  desta  vez  contando  com  parecer        
contrário  ao  projeto  emitido  pela  CCJ  e  que,          
contrariamente  ao  anterior,  entendeu  adequadas       
as   justificativas   do   Executivo.   

Todavia,  no  âmbito  federal,  a  Lei        
9.985/2000,  ao  instituir  o  Sistema  Nacional  de         
Unidades  de  Conservação  da  Natureza,  abriu        
uma  alternativa  para  o  patrimônio  natural,  ao         
estabelecer  entre  seus  objetivos  “proteger       
paisagens  naturais  e  pouco  alteradas  de  notável         
beleza  cênica”  (Art.  4º,  VI)  e  “proteger  as          
características  relevantes  de  natureza  geológica,       
geomorfológica,  espeleológica,  arqueológica,     
paleontológica  e  cultural”  (Art.  4º,  VII),  bem         
como  ao  incluir  nas  categorias  de  unidades  de          
conservação  os  monumentos  naturais  (Art.7º,       
IV),  com  o  objetivo  básico  de  preservar  sítios          

28  Idem   
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naturais  raros,  singulares  ou  de  grande  beleza         
cênica”   (Art.12).     

Tais  atribuições,  evidentemente     
concorrentes  (e  de  certa  forma  redundantes)        
com  o  estabelecido  desde  o  Decreto-Lei        
25/1937,  no  entanto  abriram  a  possibilidade  de        
incremento  dessa  política  pública,  por  meio  de         
alternativas  de  proteção  que  vão  além  do         
desgastado  instituto  do  tombamento,      
sabendo-se  ainda  que  tanto  no  âmbito  federal         
como  no  estadual  o  patrimônio  natural  tem         
sido,  ao  longo  de  décadas,  tratado        
secundariamente.   

Esta  possibilidade  foi  exemplarmente      
explorada,  no  processo  legislativo  da  ALESP,        
por  meio  da  proposição  do  Projeto  de  Lei          
581/2007,  de  autoria  do  deputado  Adriano        
Diogo  (PT),  que,  transformado  na  Lei        
12.687/2007,  criou  o  “Monumento  Natural       
Geiseritos   do   Anhembi”.     

Os  “Geiseritos”  são  uma  formação       
geológica  rara  (assim  como  a  Rocha        
Moutonnée  de  Salto,  de  que  tratamos        
anteriormente)  que  ganhou  notoriedade  quando       
da  publicação,  por  Yamamoto   et  al .  (2006),  do          
artigo  “A  Record  of  Permian  subaqueous  vent         
activity  in  Southearstern  Brazil”,  na  revista        
Nature ,  como  se  sabe  uma  das  mais         
conceituadas  publicações  científicas  mundiais,      
e  de  sua  repercussão  na  grande  imprensa.         
Todavia,  a  iniciativa  de  sua  preservação  não         
coube  à  comunidade  geocientífica  profissional,       
mas  à  atenção  dada  ao  caso  pelo  deputado          
Diogo  (ele  mesmo  um  geólogo  de  formação)         
que  procurou  para  tanto  o  apoio  do  Instituto  de           
Geociências  da  Universidade  de  São  Paulo        
(ORTEGA   e   PELOGGIA,   2018).     

Assim,  fugindo  à  estratégia  de       
conservação  pelo  tombamento,  que  fatalmente       
incorreria  em  veto,  como  o  ocorrido  com  o          
projeto  de  lei  394/2007,  do  deputado  Raul         
Marcelo,  que  como  vimos  “declarava”  como        
“patrimônio  histórico,  cultural  e  ambiental  do        
Estado  o  rio  Ribeira  de  Iguape”,  o  projeto  de           
Adriano  Diogo  referiu-se  diretamente  à       
categoria  de  unidade  de  conservação       
“monumento  natural”,  tal  como  instituída  pela        
“Lei  do  SNUC”,  foi  aprovado  na  ALESP  e,  por           
esta  razão,  ou  seja,  não  se  tratar  de          
tombamento,  não  houve  base  para  veto  pelo         
Executivo   (ORTEGA   e   PELOGGIA,   2018).     

  
  
  

Considerações   finais   
  

A  análise  efetuada  do  processo       
político-legislativo  do  patrimônio  na      
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  São        
Paulo,  e  da  evolução  de  sua  agenda,  nas  sete           
décadas  iniciadas  em  1950,  confirma  de        
maneira  exemplar  algumas  observações  trazidas       
por  Lindblom  (1981).  A  primeira  é  a  de  que  o            
processo  decisório  político  não  leva  a        
“soluções”  passíveis  de  julgamento  a  partir  de         
“padrões  de  racionalidade”,  objetivos  e       
imparciais,  mas  antes  produz  acordos,       
conciliações  e  ajustes,  que  resultam  sempre        
inconclusivos  em  termos  de  sua  avaliação        
quanto  a  parâmetros  de  equidade,       
aceitabilidade,  possibilidade  de  reexame  e       
atendimento   à   variedade   de   interesses   em   jogo.     

Isto  demonstra  que  a  formulação  da        
política  de  patrimônio  ocorreu  e  ocorre  como         
uma  construção  humana,  sujeita  a  paixões,        
incompreensões  e  imposições,  a  vieses  de        
opinião  e  ao  peso  de  interesses,  transitórios  ou          
fundamentais,  gerais  ou  particulares,  que  vão  se         
modificando  e  conjugando  de  forma       
diferenciada  ao  longo  das  conjunturas,       
conquanto  ocorram  determinações  societárias      
de  longo  prazo,  em  geral  restritivas,  que         
imprimam  certa  “estabilidade”  ao  processo       
como  um  todo.São  exemplos  concretos,  na        
matéria  estudada  neste  trabalho,  os  “embates  de         
iniciativa”,  que  refletem  as  características  dos        
participantes  do  processo  –  os  parlamentares  e  a          
burocracia  intelectual  ligada  ao  Executivo  -,  e         
as  críticas  parlamentares  ao  instituto  do        
tombamento,  tal  qual  aplicado  pelo  órgão        
estadual  administrativo  de  patrimônio,  e  que        
afinal  representam  uma  forma  de  avaliação        
independente  e  de  tentativa  de  controle  da         
política  patrimonial  implementada  pela      
administração   do   Estado.     

Outra  observação  de  Lindblom      
confirmada  é  a  de  que  a  formulação  da  agenda           
pode  derivar  da  negociação  acerca  de  um         
problema,  levando  a  um  acordo  que  não  era          
necessariamente  o  que  interessava  a  cada  uma         
das  partes,  ou  simplesmente  de  “novas        
oportunidades”  e  não  propriamente  de       
problemas.  E,  ainda,  que  o  processo  decisório         
político  é  sempre  “algo  extremamente       
complexo,  sem  princípio  nem  fim,  cujos  limites         
são  incertos”  (LINDBLOM,  1981,  p.10).  No        
primeiro  caso,  o  exemplo  marcante  foi  o         
tombamento  do  Caetano  de  Campos,  enquanto        
que  em  relação  ao  segundo  podemos  citar  as          
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inovações  mais  recentes  da  agenda,  como  as         
iniciativas  referentes  ao  patrimônio  imaterial,       
que  foram  “oportunizadas”  pelo  surgimento  de        
novos  dispositivos  constitucionais-legais,  bem      
como  as  “iniciativas  de  tombamento”       
parlamentares  das  décadas  de  1970  e        
80,vinculadas  à  percepção  de  interesses  locais        
e,   em   parte   significativa,   relativas   ao   turismo.   

O  aspecto  central  que  emergiu  da        
análise  foi,  então,  o  da  relação  entre  os  poderes           
Legislativo  e  Executivo  como  um  fenômeno        
político  de  longa  duração  e  que,  portanto,         
guarda  relação  com  os  fundamentos  essenciais        
em  que  se  organiza  a  sociedade  brasileira:         
trata-se  da  hipertrofia  do  Poder  Executivo  em         
relação  ao  Legislativo.  Vimos  que,       
efetivamente,  a  formulação  da  agenda  sobre  a         
questão  do  patrimônio  cultural  no  Parlamento        
Paulista  passou  por  ciclos  bastante  nítidos  e         
claramente  associados  ao  contexto  político       
nacional,  ou  seja,  períodos  liberais  ou        
autoritários.   

Por  outro  lado,  também  ficou       
evidenciado  o  condicionamento  da  formulação       
da  política  pública  de  patrimônio  a  um         
elemento  mais  “persistente”,  que  perpassou  tais        
ciclos,  e  deve  ser  portanto  associado  aos         
determinantes  estruturais  da  “grande  política”,       
vinculada  como  vimos  ao  próprio  modo        
particular  de  a  sociedade  brasileira  ter  se         
constituído.     

De  fato,  sugerimos,  no  início  deste        
trabalho,  que  no  Brasil  a  implementação  das         
políticas  públicas  de  patrimônio  cultural  teria        
um  duradouro  “viés  antiliberal”  e       
“estadocêntrico”  (concretizado  na  hipertrofia  do       
que  denominamos  de  burocracia  intelectual),  o        
que  lhe  atribuiria  um  caráter  conservador.  A         
análise  efetuada  evidenciou  um      
desbalanceamento  no  equilíbrio  entre  os       
Poderes,  em  princípio  “independentes  e       
harmônicos”  (como  diz  a  atual  Constituição        
Federal  de  1988),  evidenciando como  regra  a         
subsunção  do  papel  Legislativo  pelo  Executivo,        
mas  nos  mostrou  também  que  não  se  tratou  de           
uma  “submissão”,  o  que  foi  destacado,  ao  longo          
dos  ciclos  conjunturais,  pelo  contínuo       
surgimento  de  iniciativas  parlamentares      
independentes,  deixando  clara  a  particularidade       
de  seu  papel  de  representação  da  sociedade,        
bem  como  de  resistência  à  tendência  à         
hipertrofia  do  campo  administrativo  na  escolha        
e   formulação   de   políticas   públicas.     

A  pesquisa  efetuada  permite  concluir       
que,  de  fato,  não  houve  transformação   da         

essência   da  formulação  da  política  de        
patrimônio  cultural,  apesar  das  exceções  que        
confirmam  a  regra,  como  a  diferenciação  da         
agenda  parlamentar  em  função  do  surgimento        
de  novos  objetos  ou  da  percepção  da         
possibilidade  de  atendimento  a  novos       
interesses.  A  particularidade  do  modo  associado        
de  constituição  do  Estado  e  da  sociedade  civil          
no  Brasil,  comparável  em  grande  medida        
àquele  ocorrido  na  Itália,  conforme  vimos,  ou         
seja,  marcado  por  “transições  pelo  alto”  em  que          
as  coisas  mudam  para  permanecerem  como        
estão,  explica  o  paradoxo  aparente  de  políticas         
públicas  que  se  transformam  na  aparência  sem         
mudarem  de  essência,  como  parece  ser  o  caso          
daquela  referente  ao  patrimônio  cultural.  Nesse        
caso,  o  elemento  de  inércia  parece  estar         
concentrado  no  Executivo  e  em  seus  órgãos         
tecno-burocráticos  intelectualizados.  Isto  se  dá       
em  prejuízo  da  possibilidade  de  transformação        
proveniente  da  própria  sociedade,  que  tem        
idealmente  no  Parlamento  um  de  seus  meios  de          
manifestação  e  que,  na  constituição       
estatal-societária  que  analisamos,  permanece      
subordinado.    

Na  opinião  da  presente  autora,  uma        
modificação  substancial  do  modo  de  ser  da         
construção  da  política  de  patrimônio  cultural,        
que  abra  possibilidades  de  participação  e        
representação  mais  amplas  e  reflita  o  novo         
contexto  societário  brasileiro,  passará      
necessariamente  pela  revisão  da  legislação       
federal  de  1937  e,  consequentemente,  da        
legislação   estadual   de   1968.   
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O   princípio   da   solidariedade   e   o   caso   da   
Favela   Paraisópolis   no   enfrentamento   à   
Covid-19   

  
  

Roberta   Mucare   PAZZIAN   

Giulia   Yumi   Zaneti   SIMOKOMAKI   

  
  

Resumo   
O  presente  artigo  visa  mostrar  como  o  princípio  constitucional  da  solidariedade  tem              
sido  invocado  no  atual  período  de  crise  sanitária  que  estamos  vivendo.  Neste              
cenário,  abordaremos  como  destaque  o  caso  da  favela  de  Paraisópolis,  uma  das              
maiores  favelas  da  cidade  de  São  Paulo  que,  ao  perceber  a  ausência  ou  inefetividade                
do  Estado  na  comunidade,  mobilizou-se  para  implementar  um  programa           
emergencial   de   acesso   à   saúde.   
Palavras-chave:   solidariedade,   estado,   saúde.   
  

Abstract   
This  article  aims  to  show  how  the  constitutional  principle  of  solidarity  has  been               
invoked  in  the  current  period  of  health  crisis  that  we  are  experiencing.  In  this                
scenario,  we  will  approach  the  case  of  the  Paraisópolis  favela,  one  of  the  largest                
favelas  in  São  Paulo  city,  which,  when  realizing  the  absence  or  ineffectiveness  of  the                
State  in  the  community,  mobilized  itself  to  implement  its  own  emergency  health              
access   program.     
Keywords:   solidarity,   state,   health.   

  
  
  
  

Introdução   
  

O  presente  artigo  objetiva  abordar       
algumas  nuances  sobre  o  conceito  de        
solidariedade  enquanto  princípio  e  norma       
jurídica  norteadores  da  ação  do  Estado  e  das          
pessoas,  em  conformidade  com  a  Constituição        
Federal  de  1988,  e  em  relação  à  pandemia  de           
Covid-19.   

Temos  visto,  desde  o  início  da  crise         
mundial  causada  pela  pandemia,  uma  busca        
incessante  por  soluções  aos  problemas       
sanitários,  sociais  e  econômicos.  A       
solidariedade,  neste  sentido,  tem  se  mostrado        
um  componente  imprescindível  para  este       
enfrentamento.  Foi  justamente  este  aspecto  que        
se  destacou  nas  notícias  referentes  ao  combate  à          
crise  pela  Favela  Paraisópolis,  Zona  Sul  do         
município  de  São  Paulo,  com  engajamento  de         
inúmeras   pessoas   da   comunidade.     

Para  isto,  abordaremos  alguns  conceitos       
e  relações  sobre  a  solidariedade  e  sua  respectiva          
juridicização,  para,  finalmente  cruzarmos  com       
algumas  informações  obtidas  na  grande       
imprensa  quanto  ao  caso  da  comunidade        
referida,  bem  como  alguns  estudos  na  área  de          
antropologia  e  sociologia  sobre  as  relações        
humanas  estabelecidas  na  periferia.  Assim,       
pretende-se  depreender  qual  ou  quais  nuances        
do  princípio  de  solidariedade  se  relacionam  ao         
caso   mencionado.   

  
O   princípio   da   solidariedade    

  
De  acordo  com  De  Plácido  e  Silva         

(SILVA,  2016),  o  conceito  de  solidariedade        
decorre  de  solidário,  do  latim   solidus .        
Revela-se,  outrossim,  como  comunidade  de       
interesses,  ou  corresponsabilidade.  Está      
igualmente  relacionado  ao  conceito  de       
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humanidade,  do  latim   humanitas ,  de   humanus        
(de  homem  ou  pertencente  ao  homem),        
geralmente  empregado  para  designar  o  gênero        
humano  ou  o  conjunto  de  homens,  de  todas  as           
regiões.     

As  relações,  em  sua  diversidade  são        
solidárias:  as  interpessoais,  a  dos  povos,  a  dos          
países,  de  organismos  internacionais  como  a        
Organização  das  Nações  Unidas  com  seus        
membros...  (COMPARATO,  2016).  Assim      
como  a  do  Estado  com  o  cidadão,         
individualmente   ou   em   grupo.   

O  constitucionalismo  que  trouxe  as       
bases  modernas  do  princípio  da  solidariedade,        
tendo  como  marco  temporal  as  revoluções        
liberais  do  final  do  século  XVIII.        
Posteriormente,  o  princípio  também  esteve       
presente  nos  movimentos  sociais  do  século        
XIX,  concretizando-se,  finalmente,  através  do       
Estado   do   bem-estar   social.     

A  aproximação  do  conceito  de       
solidariedade  ao  Direito  não  exclui  o  viés  ético,          
sendo  possível  perceber  neste  excerto  de        
Montesquieu:   

  
Se  eu  soubesse  de  algo  que  fosse  útil  a  mim,            
mas  prejudicial  à  minha  família,  eu  o         
rejeitaria  de  meu  espírito.  Se  soubesse  de         
algo  útil  à  minha  família,  mas  não  à  minha           
pátria,  procuraria  esquecê-lo.  Se  soubesse  de        
algo  útil  à  minha  pátria,  mas  prejudicial  à          
Europa,  ou  então  útil  à  Europa,  mas         
prejudicial  ao  Gênero  humano,  consideraria       
isto   como   um   crime.   (COMPARATO,   2010)   

  
Este  processo  de  aproximação  com  o        

Direito  envolve  a  solidariedade  com  as        
chamadas  segunda  e  terceira  geração  de  direitos         
fundamentais,  por  isso  sua  relação  com  o         
constitucionalismo.  Neste  sentido,  a      
solidariedade  foi  consagrada  nas  constituições,       
ora  em  normas-regras,  ora  em       
normas-princípio 29 ,  tendo  ressoado  no  Brasil  na        
Constituição  Federal  de  1934,  considerada  a        
primeira  constituição  nacional  em  termos  de        
direitos   que   promovem   igualdade   material.     

Ampliam-se  os  direitos  subjetivos      
materiais,  pactuando-se,  entre  os  governantes  e        

29  Não  é  escopo  deste  estudo  a  diferenciação  entre           
princípios  e  regras,  trabalhado  por  doutrinadores        
importantíssimos  tais  como  Robert  Alexy,  Ronald        
Dworkin,  no  Brasil  temos,  entre  outros  autores,  Humberto          
Ávila.  Por  este  motivo  o  sentido  de  solidariedade  aqui           
trabalhado  é  amplo,  abarcando  tanto  as  chamadas         
normas-regas,   quanto   normas   princípio.   

governados,  o  compromisso  para  a  realização        
de  um  Estado  que  se  preocupa  com  a  justiça           
social,  um  Estado  que  promova,  por  exemplo,         
políticas  públicas.  No  campo  dos  direitos        
humanos,  um  importante  marco  mundial  que        
envolve  o  conceito  de  solidariedade  foi  a         
Declaração   Universal   de   1948.   

O  princípio  da  solidariedade,  portanto,       
está  atrelado  ao  princípio  da  dignidade  da         
pessoa  humana,  considerado  um  “super       
princípio”,  vez  que  norteia  todo  ordenamento        
jurídico.  Pode-se  afirmar,  portanto,  que  o        
princípio  (direito/dever)  da  solidariedade  é  um        
supremo  direito  da  humanidade,  portanto       
universal.     

Trata-se  da  transformação  do  Estado  de        
Direito,  “ formal,  neutro  e  individualista”  para  o         
“Estado  Material  de  Direito,  enquanto  adota        
uma  dogmática  e  pretende  realizar  a  justiça         
social"  (VERDÚ   apud   SILVA,  2012).  A        
Constituição,  desta  forma,  é  tida  como  norma         
diretiva  fundamental,  que  guia  os  poderes        
públicos  e  condiciona  os  particulares  para        
assegurar  a  concretização  dos  valores       
constitucionais   (STRECK,   2004):     

  
Introduzido  na  Constituição,  o  bem-estar       
social  opera  como  um  princípio  jurídico.  Em         
primeiro  lugar,  estabelece  um  fim  geral  cujos         
contornos  precisos  e  os  meios  de  realização         
serão  definidos  pelos  poderes  públicos,  de        
acordo  com  a  opinião  majoritária  em  cada         
momento  histórico.  Isto  é:  o  sentido  preciso         
do  que  o  bem-estar  social  exige  e  de  como           
alcançá-lo  serão  definidos  pelas  instâncias       
políticas,  funcionando  o  princípio  como  um        
limite  de  contenção  contra  políticas       
desvinculadas  desse  fim  geral.     
(BARCELLOS,   2007) 30     

  
No  Brasil,  é  com  a  Constituição  Federal         

de  1988  que  o  princípio  da  solidariedade  se          
incorpora  ao  texto  legal,  bem  como  as  três          
gerações  de  direitos. 31   O   art.  3º,  inciso  I,  da           

30  A  autora  atribui  ainda  duas  decorrências  importantes  do           
princípio  do  bem-estar  social:  i.  trata-se  de  vetor  de           
interpretação  e  ii.  impõe  de  imediato  efeitos  mínimos          
obrigatórios.   
31  O  julgamento  do  Mandado  de  Segurança  n.  22.164-SP           
pelo  STF  estabeleceu  algumas  diretrizes,  quais  sejam:  a)          
os  direitos  de  primeira  geração,  integrados  pelos  direitos          
civis  e  políticos,  compreendem  as  liberdades  clássicas,         
negativas  ou  formais,  e  realçam  o  princípio  da  liberdade;           
b)  os  direitos  de  segunda  geração,  formados  pelos  direitos           
econômicos,  sociais  e  culturais,  identificam-se  com  as         
liberdades  positivas,  reais  ou  concretas,  e  acentuam  o          
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Constituição  Federal  de  1988,  elege  como        
objetivo 32  fundamental  do  Estado  brasileiro  a        
construção  de  uma  “sociedade  livre,  justa  e         
solidária.”.   

   Liberdade,  justiça  e  solidariedade  são,       
portanto,  os  princípios  norteadores  da  vivência        
em  sociedade.  Solidariedade  significa  a       
cooperação  social  entre  particulares,  povos,  e       
entre  ele  e  o  Estado,  em  verdadeiro  pacto  de           
responsabilidade  recíproca 33 ,  além  de  zelar  pela        
pluralidade,  ínsita  ao  elemento  democrático.       
Conforme  Anthony  Giddens,  não  há  como        
compreender  uma  sociedade  solidária  que  não        
se  reconheça  como  uma  sociedade  plural.        
(GIDDENS,   1996)     

Vale  ressaltar  que  a  justiça  social  também         
é  indissociável  da  ideia  e  de  solidariedade,  na          
medida  em  que  cria  um  vínculo  mútuo  entre  o           
Estado,  os  detentores  de  riquezas  e  as  pessoas          
ou  grupos  beneficiários  da  redistribuição  dos        
bens  sociais.  De  acordo  com  Marcelo  Leonardo         
Tavares,  o  Estado  deve  atuar  na  eliminação  da          
pobreza  por  meio  de  prestações  sociais  mínimas         
que  permitam  o  exercício  da  autonomia        
privada,  pois  a  miséria,  a  doença  e  a  ignorância           
impossibilitam  o  homem  de  ser  livre  e  de  se           
emancipar  em  sua  condição  social.  (TAVARES,        
2002)     

Desse  modo,  o  princípio  constitucional       
da  solidariedade  identifica-se  com  o  conjunto        
de  instrumentos  voltados  a  garantir  uma        
existência  digna,  comum  a  todos,  em  uma         
sociedade  que  se  desenvolva  como  livre  e  justa,          
sem  excluídos  ou  marginalizados.  (MORAES,       
2003)   

Trata-se  de  pensar  o  conceito  de        
solidariedade  como  também  política  concreta  e        
não  só  como  um  sistema  de  proteção  social:  é           

princípio  da  igualdade;  c)  os  direitos  de  terceira  geração           
constituem  prerrogativa  jurídica  de  titularidade  coletiva        
que  refletem,  no  âmbito  do  processo  de  afirmação  dos           
direitos  humanos,  a  expressão  de  um  poder  atribuído  não           
ao  indivíduo  identificado  em  sua  singularidade,  mas  sim          
num  sentido  mais  abrangente,  ou  seja,  à  própria          
coletividade   social.   
32  “fins  eleitos  pela  sociedade  política  brasileira  para  a           
formação  da  gênese  constitucional”.  Constituição  Federal        
interpretada:  artigo  por  artigo,  parágrafo  por  parágrafo/         
Adriana  Zawada  Melo  ...  [et  al.];  organização  Costa          
Machado;  coordenação  Anna  Candida  da  Cunha  Ferraz.  –          
10.   ed.   –   Barueri   [SP]:   Manole,   2019;   p.   8.   
33  PEREIRA  NETO,  Antônio  Nogueira.  Neoliberalismo  e         
Solidariedade:  breves  apontamentos  da  teoria  crítica  do         
Direito.  Disponível  em:     
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/ 
15075/8611 .   Acesso   em   29/05/2020.   

“um  fio  condutor  indispensável  à  construção  e  à          
conceitualização  das  políticas  sociais”.      
(FARIAS,   1998)     

No  âmbito  dos  direitos  sociais,  por  sua         
vez,  tem-se,  dentre  outros  direitos,  o  direito  à          
saúde  (art.  6º,   caput ,  CF/88).  Em  seu  art.  196  a            
CF/88  o  trata  de  forma  mais  específica  e  fixa  a            
universalidade  o  acesso  à  proteção.  Trata-se  de         
direito  subjetivo  público,  filiado  à  noção  de         
seguridade  social.  É  na  saúde  que  o  “o  princípio           
da  universalidade  da  cobertura  e  do        
atendimento  alcança  maior  aplicação  no  Brasil,        
como  manifestação  do  princípio  da  igualdade”        
(FARIAS,  1998).  Isto  é  igualdade  material,        
conceito  também  derivado  da  solidariedade,       
como   já   dito.   

Diante  do  panorama  da  crise  sanitária  e         
econômica  mundial  provocada  pelo      
coronavírus,  configurou-se  um  desafio  urgente       
ao  Brasil  para  implementar  políticas  públicas        
derivadas  da  solidariedade  social,  que,       
infelizmente,  tem  se  mostrado  insuficiente       
desde  o  início,  desde  as  discussões  sobre  o          
auxílio  emergencial  até  o  ritmo  lento  e  caráter          
desigual   da   campanha   de   vacinação 34 .     

Contudo,  a  ausência  do  Estado  em        
diferentes  comunidades  carentes  mobilizou  de       
maneiras  diversas  as  favelas  do  país.  Um  dos          
casos  mais  destacados  pela  mídia  é  o  da  favela           
de  Paraisópolis,  uma  das  maiores  favelas  de         
São  Paulo,  a  qual,  ao  verificar  internamente         
uma  ausência  de  atuação  estatal  desde  o  início          
da  pandemia,  se  organizou  e  se  mobilizou  para          
independentemente  do  Estado  providenciar  o       
acesso   à   saúde   aos   seus   moradores.    

Há,  neste  caso  e  em  outros  casos         
brasileiros,  a  presença  da  solidariedade  social        
nas  relações  sociais  da  população,       
caracterizando-se  ora  por  ações  de  cooperação,        
eminentemente  espontâneas,  ora  por  ações  de        
cooperação  forçada,  resultantes  da  coerção       
estatal,  decorrentes,  inclusive,  de  sua  inércia.        
Isto  se  tornou  visível  no  período  de  crise          
sanitária  que  estamos  enfrentando  devido  à        
pandemia  de  Covid-19.  Embora  haja  ações  por         
parte  do  Estado  na  implementação  de  políticas         
públicas  de  caráter  emergencial,  houve,       
também,  uma  imensa  articulação  da  sociedade        
civil.     

34  “Brasil  registra  duas  vezes  mais  pessoas  brancas          
vacinadas  que  negras”     
https://apublica.org/2021/03/brasil-registra-duas-vezes-ma 
is-pessoas-brancas-vacinadas-que-negras  <acesso  em     
22/02/2021>   
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O   caso   da   favela   de   Paraisópolis   
  

Diversos  estudos  apontam  que  esta       
pandemia  escancara  as  desigualdades,  atingindo       
de  forma  mais  letal  as  pessoas  vulnerabilizadas,         
como  a  população  negra  na  Europa  e         
América 35 .   

E,  mesmo  neste  contexto,  a  favela        
Paraisópolis,  segunda  maior  do  município  de        
São  Paulo,  chamou  atenção  pela  adoção  de  uma          
série  de  medidas  preventivas  e  de        
monitoramento  altamente  articuladas  de      
responsabilidade  da  sociedade  civil      
organizada 36 .  Por  meio  de  uma  parceria  da         
União  de  Moradores  (associação  que  representa        
a  favela,  com  mais  de  100  mil  habitantes)  com           
a  Associação  das  Mulheres  de  Paraísópolis  e  o          
G10  das  Favelas  (instituição  que  reúne  líderes         
de  10  grandes  favelas  no  Brasil)  foi  elaborado  e           

35  Vários  estudos  apontam  que  o  vírus  atinge  muito  mais  a             
população  negra  que  mora  nos  países  da  Europa  e           
América,  muito  possivelmente  devido  a  desigualdade  no         
acesso  de  serviços  essenciais  como  o  de  saúde:          
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/black-p 
eople-four-times-more-likely-to-die-from-covid-19-ons-fi 
nds ;   
https://www.nationalgeographic.com/history/2020/04/coro 
navirus-disproportionately-impacts-african-americans/ .  No    
Brasil,  a  Defensoria  Pública  da  União  e  o  Instituto  Luiz            
Gama  obtiveram  importante  vitória  na  Justiça  Federal,  que          
determinou  que  os  dados  registrados  e  divulgados  sobre  os           
casos  de  coronavírus  no  país  incluam,  obrigatoriamente,         
informações  sobre  a  etnorraça  dos  infectados:        
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/ 
2020/05/05/NWS,139478,70,1668,NOTICIAS,2190-JUS 
TICA-DETERMINA-REGISTRO-OBRIGATORIO-RAC 
A-CASOS-COVID.aspx    <acesso   em   29/05/2020>;   
36  “Paraisópolis  contrata  médicos  e  ambulâncias,  distribui         
mais  de  mil  marmitas  por  dia  e  se  une  contra  o             
coronavírus”,  disponível  em:     
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/07/para 
isopolis-se-une-contra-o-coronavirus-contrata-ambulancia 
s-medicos-e-distribui-mais-de-mil-marmitas-por-dia.ghtml   
;  “Paraisópolis  capacita  moradores  em  primeiros-socorros        
e  cria  60  bases  de  emergência”,  disponível  em:          
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/06/para 
isopolis-capacita-moradores-em-primeiros-socorros-e-cria 
-60-bases-de-emergencia.ghtml  ;  “Escolas  de  Paraisópolis       
transformadas  em  áreas  de  isolamento  para  Covid-19         
começam  a  receber  contaminados”,  disponível  em:        
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/29/esco 
las-de-paraisopolis-transformadas-em-areas-de-isolamento 
-para-covid-19-comecam-a-receber-contaminados.ghtml  ;    
Favela  de  São  Paulo  vira  exemplo  em  ações  contra  o            
coronavírus  –  matéria  exibida  no  Jornal  Nacional  em  11           
Abr  2020,  disponível  em:      
https://globoplay.globo.com/v/8476182/   

colocado  em  prática  um  programa  de  socorro  à          
comunidade. 37   

As  ações  inteligentes  abarcaram:      
capacitação  de  240  moradores  em  primeiros        
socorros  e  criação  de  60  bases  de  emergência;  e           
a  escolha  de  420  presidentes  de  rua,  que  são           
voluntários  (moradores)  responsáveis  por  zelar       
cada  um  por  vias/ruas  definidas.  Esses        
presidentes  são  responsáveis,  entre  outras       
ações,  pelo  monitoramento  de  todos  os        
moradores  da  respectiva  rua:  se  estão  com         
renda  reduzida;  se  estão  passando  fome;  se  têm          
sintomas  da  Covid-19;  e  se  precisam  de         
atendimento   médico.     

A  comunidade  contratou,  à  época,       
equipes  de  ambulâncias,  médicos,  enfermeiros  e        
socorristas,  que  chegaram  a  se  mudar  para         
Paraisópolis,  que  asseguraram  que  foram  muito        
bem  recebidos.  Houve  também  contratação  de        
cozinheiras  para  confecção  de  marmitas  que  são         
distribuídas  diariamente;  compra  de  EPI  e        
cestas   básicas.     

Para  Gilson  Rodrigues,  presidente  da       
União  de  Moradores,  a  justificativa  de  tamanha         
articulação  se  dá  pelo  fato  de  que  “a  gente           
percebeu  que  o  governo  não  iria  lançar  nenhum          
programa  específico  para  as  favelas,  e  nesse         
sentimento  de  abandono  saiu  a  construção  de         
um  programa  que  é  uma  rede  de  solidariedade          
entre   moradores   de   Paraisópolis” 38 .   

No  exemplo  citado  é  possível  notar        
tanto  a  manifestação  quanto  a  ausência  da         
solidariedade  em  importantes  aspectos.  A       
ausência  é  relacionada  ao  sistemático  descaso        
do  Estado  em  realizar  políticas  públicas  para         
consignar  os  objetivos  traçados  pela  CF/88  em         
seu  art.  3º,  em  especial  os  incisos  I  e  III.            
Construir  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária,         
necessariamente  implica  em  se  trabalhar  para        
reduzir  a  marginalização  e  desigualdades       
sociais.  Essa  ausência  resvala  de  forma        
contundente  no  que  tange  ao  acesso  deficitário         
ao  direito  à  saúde,  garantido  também  pela         
CF/88   em   seus   arts.   6º,    caput ,   e   196.   

Já  a  parte  manifesta  da  solidariedade,  é         
possível  averiguar  duas  perspectivas.  A       

37  O  financiamento  dessas  ações  têm  sido  feito  por           
“vaquinhas”   online,   doações   de   comerciantes   e   moradores.   
38  “Paraisópolis  contrata  médicos  e  ambulâncias,  distribui         
mais  de  mil  marmitas  por  dia  e  se  une  contra  o             
coronavírus”,  disponível  em:     
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/07/para 
isopolis-se-une-contra-o-coronavirus-contrata-ambulancia 
s-medicos-e-distribui-mais-de-mil-marmitas-por-dia.ghtml   
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primeira  delas  é  que  a  cooperação  mútua  entre          
as  pessoas  é  efeito  desejado  pelo  art.  3º,  I,           
CF/88  para  a  consecução  dos  objetivos  do         
Estado  brasileiro,  ou  seja,  tanto  em  sua  matriz          
de  valor  ético  ligado  à  boa-fé,  remetendo  à          
fraternidade,  ou  mesmo  em  seu  valor        
normativo-vinculante,  é  pretendido  que  se       
manifeste  entre  as  pessoas,  e  não  só  na  relação           
do   Estado-cidadão.     

A  segunda  perspectiva  é      
socioantropológica  e  evita  de  se  estimular  o         
discurso  da  romantização  da  pobreza  e  da         
meritocracia.  Isto  porque  a  representação       
midiática,  fotográfica  e  cinematográfica  das       
periferias  por  vezes  forma  uma  imagem        
romantizada  da  pobreza 39  e  das  favelas,  o  que          
pode  ocasionar  uma  percepção  bastante       
equivocada  sobre  a  miséria,  sem  se  refletir         
sobre  suas  causas,  como  a  aplicação  da  lógica          
neoliberal  e  distanciamento  do  projeto  de        
Estado   Social   e   Democrático   de   Direito:   

  
Podemos  afirmar,  portanto,  que  a  política        
econômica  neoliberal  diminui  a  qualidade       
democrática  de  um  País,  tendo  em  vista  que          
suas  práticas  afastam  os  atores  sociais  do         
campo  político,  do  espaço  social  e,        
principalmente,  de  valores  solidários,  porque       
são  instigados  a  olhar  o  outro  como  rival,  e           
não  como  um  elemento  que  constitui  a  sua          
própria  natureza.  Perde-se,  nesse  sentido,  a        
afeição  da  responsabilidade  social.      
(COMPARATO,   2016)   

  
O  sistemático  e  conhecido  descaso  do        

Estado  às  comunidades  periféricas  acaba  por        
provocar  o  fortalecimento  do  vínculo       
geográfico  dos  integrantes  da  comunidade,       
sobretudo  pela  solidariedade,  tratando-se,  antes       
de  tudo,  de  uma  tática  para  “sobreviver  ao          
inferno”:   

  
Atravessar  becos,  seja  o  beco  real  ou  o  beco           
alegórico,  é  também  signo  da  sobrevivência        
no  inferno.  (...)  E  é  essa  travessia  que          
reconecta  o  corpo  com  aquilo  que  ele  pode          

39  “(...)  os  pobres—  nomeação  da  impotência  sociológica          
para  não  designá-los  como  o  vaivém  entre  o  lúmpen  e  a             
fração  estagnada  do  proletariado  —  tentam  refazer  a         
comunidade  agarrando-se  uns  aos  outros,  remendando        
trapos  de  uma  antiga  relação  impossível,  recodificando         
regras  e  papéis  já  amarelecidos  pela  violenta         
mercantilização  da  vida.”.  Posfácio  ao  artigo  “A  Ronda  da          
Pobreza:  violência  e  morte  na  solidariedade”,  de  Maria          
Inês  Caetano  Ferreira,  Novos  Estudos  CEBRAP,  N.°  63,          
julho   2002,   p.167-177.   

justamente  porque  se  trata  de  uma  via         
periculosa  que  exige  uma  invenção  constante        
de  táticas  e  estratégias  de  sobrevivência.        
Sobreviver  no  inferno  exige,  portanto,  que  a         
invenção  se  torne  um  modo  de  vida:  ou  se           
inventa  ou  a  vida,  simplesmente,  não  é         
possível.   (TORRES,   2016)  

  
Conclusões   

  
Como  exposto,  a  aproximação  da       

solidariedade  com  o  Direito  se  dá  com  o          
constitucionalismo  e  o  advento  político  do        
Estado  Social  e  posteriormente  do  Estado        
Social  e  Democrático  de  Direito  no  contexto  do          
pós  II  Guerra  Mundial.  Desta  forma,  também  se          
liga  aos  chamados  direitos  fundamentais  ou        
humanos   de   segunda   e   terceira   dimensão.   

No  tocante  ao  direito  à  saúde,  direito         
social  considerado  um  direito  fundamental  de        
segunda  dimensão,  pois  dependente  da  ação  do         
Estado,  assume,  na  CF/88  (art.  6º  e  art.  196),           
um  caráter  universal,  atrelado  à  noção  de         
seguridade  social,  construída,  sobretudo,  sob  o        
pilar   da   solidariedade.   

Em  consonância  aos  objetivos  do       
Estado  brasileiro  (art.  3º,  I,  da  CF/88),  a          
solidariedade  pode  ser  encontrada  e  perseguida        
tanto  na  relação  entre  pessoas,  como  na  relação          
entre  Estado-cidadãos  na  realização  de  políticas        
públicas,  por  exemplo,  que  é  o  caso  do  direito  à            
saúde,  hoje  evidenciado  pela  situação       
calamitosa  ocasionada  pela  pandemia  do       
coronavírus.   

No  entanto,  em  países  com  índices        
alarmantes  de  desigualdade  social  como  o        
Brasil,  o  cumprimento  dos  postulados       
constitucionais  pelo  Estado,  para  a  construção        
de  uma  sociedade  mais  livre,  justa  e  solidária,          
mostra-se  sistematicamente  deficitário,  em      
especial  em  relação  às  populações  que  vivem         
em  situação  de  vulnerabilidade,  como  é  o  caso          
dos   moradores   de   comunidades   periféricas.   

Ante  a  ausência  do  cumprimento  por        
parte  do  Estado  dos  postulados  da  solidariedade         
que  se  ligam  à  relação  poder  público  –  cidadão           
no  caso  da  população  periférica,  emergem        
outros  laços  e  redes  solidárias  atreladas  à         
organização  da  sociedade  civil  e,  sobretudo,  à         
sobrevivência.   

É  neste  contexto  em  que  se  deu  a          
articulação  da  favela  Paraisópolis,  na  Zona  Sul         
de  São  Paulo,  no  enfrentamento  à  epidemia         
envolvendo,  no  plano  de  socorro,  uma  intensa         
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organização  da  sociedade  civil,  ressaltando  os        
aspectos  de  solidariedade  interpessoal,  sem       
olvidar,  no  entanto,  das  motivações  da        
emergência  dessas  redes  nas  periferias:  trata-se        
de   verdadeira   estratégia   de   sobrevivência.   
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Ciência,   mito   e   poder:   
por  que  a  disputa  de  narrativa  em  nossa  sociedade  tem  buscado  tanto              
apoio   na   ciência?   

  
  

Ana   Carla   Albiero   SOUSA   
Klinger   Luiz   de   Oliveira   SOUSA   

  
  

Resumo   
O  texto  busca  compreender  por  que  o  debate  público  vem  reafirmando  a              
ciência  como  legitimadora  da  verdade  em  questões  de  saúde  em  um             
momento  de  grave  crise  provocada  pela  pandemia  de  Covid-19.  O  estudo             
parte  da  hipótese  de  que,  a  despeito  das  grandes  conquistas  científicas  do              
mundo  moderno,  uma  parte  das  pessoas  ainda  orienta  as  suas  decisões             
baseadas  em  mitos.  Conceituando  ciência  como  conhecimento  e  mito  como            
saber,  reflete-se  sobre  o  projeto  de  esclarecimento  moderno  baseado  na            
razão,  para  em  seguida  mostrar  que  tanto  a  ciência  como  o  mito  são               
instrumentos  de  disputa  de  poder,  sendo  que  o  mito,  utilizado  em  um              
contexto  de  forte  segmentação  ideológica  da  sociedade,  pode  produzir           
desastres,  por  desqualificar  a  ciência  e  seus  resultados  junto  a  uma  parcela  da               
população.   
Palavras-chave:   ciência,   mito,   poder,   pandemia,   política.   
  

Abstract   
This  text  aims  to  understand  why  the  public  debate  has  been  affirming              
science  as  the  legitimizer  of  the  truth  regarding  health  issues  in  the  context               
of  the  severe  crisis  caused  by  the  Covid-19  pandemic.  The  study  starts  from               
the  hypothesis  that  some  people  still  orient  their  decisions  based  on  myths,              
despite  of  the  great  scientific  achievements  of  the  modern  world.            
Conceptualizing  science  as  knowledge  and  myth  as  general  knowledge,  the            
modern  enlightenment  project  based  on  reason  is  analysed  in  order  to             
subsequently  be  shown  that  both  science  and  myth  are  instruments  of  power              
dispute,  and  the  myth,  once  used  in  a  context  of  strong  ideologic              
segmentation  of  the  society,  can  be  harmful  and  disqualify  the  science  and  its               
results   towards   part   of   the   population.     
Keywords:   science,   myth,   power,   pandemic,   politic.   

  
  
  

Introdução   
  

O  debate  público  contemporâneo  no       
Brasil  e  no  mundo  tem  estado  fortemente         
mobilizado  pela  pandemia  de  Covid-19  e  suas         
nefastas  consequências  no  campo  da  saúde  e  da          
economia.  Particularmente  em  nosso  país  este        
debate  não  escapou  à  forte  segmentação        
estabelecida  na  sociedade  desde  a  campanha        
eleitoral  de  2018  e  ao  longo  de  todo  o  ano  de            
2019  opondo  de  um  lado  apoiadores  do         

Presidente  eleito  e  simpatizantes  e  de  outro         
aqueles   que   lhes   contrapõem.     

Neste  embate  público,  frequentemente,      
um  dos  lados  da  contenda  recorre  à  ciência  para           
fundamentar  argumentos  e  conferir      
legitimidade  para  propor  ações,  dar       
recomendações  ou  impor  obrigações.  Outro       
aspecto  em  que  a  ciência  tem  sido  largamente          
requisitada  é  para  estabelecer  contraponto  a        
crendices  e  informações  discordantes      
funcionando  como  elemento  de  validação  da        
verdade,  espécie  de  chancela  a  distinguir  o  que          
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seja  verdadeiro  e,  portanto,  válido,  daquilo  que         
se  designa  falso  e  consequentemente       
imprestável.   

Esta  parcela  da  sociedade  parte  do        
pressuposto  de  tomar  a  ciência  como  um  valor          
absoluto  na  sociedade  e  impõe  seus  métodos  e          
seus  produtos  como  verdade  inconteste       
desqualificando  outras  formas  de  saber  que  se         
apresentariam  sem  respaldo  no  mundo       
científico.   

É  fato  que  o  valor  da  ciência  em  nossa           
sociedade  tem  sido  edificado  desde  a  transição         
da  idade  média  para  a  modernidade  e,        
praticamente  nos  últimos  três  séculos  se        
consolidado  sem  contestação  no  mundo       
civilizado.   

Chama  a  atenção,  no  entanto,  que  em         
pleno  século  XXI  uma  parcela  significativa  da         
sociedade  brasileira 40  tenha  sido  seduzida  por        
argumentações  fundamentadas  em  mitos,      
crendices  ou  informações  falsas  a  ponto  de  se          
impor  na  esfera  pública  enfática  defesa  da         
ciência  e  de  suas  conclusões  como  forma  de          
alavancar  a  adesão  a  seus  pressupostos  e         
produtos.   

A  questão  sobre  a  qual  refletimos  neste         
texto  é  o  que  pode  eventualmente  estar         
relativizando,  em  alguns  aspectos,  o  prestígio        
da  ciência  mesmo  considerando  as  enormes        
conquistas  que  por  ela  foi  possível  alcançar.  A          
hipótese  que  sustenta  o  debate  é  que,  a  despeito           
dos  resultados  obtidos  pela  ciência,  uma  parte         
importante  das  pessoas  ainda  orienta  as  suas         
decisões  com  base  em  um  conhecimento  que         
tem  como  matriz  o  mito  sustentado  pela         
tradição  e  cultura  de  cada  comunidade  e  que,          
contemporaneamente  vem  sendo  mobilizado  no       
embate  entre  narrativas  que  buscam  influenciar        
o   comportamento   das   pessoas.   

O  que  aparenta  estar  em  jogo  não  é          
exatamente  a  verdade,  mas  sim  a  luta  por  poder.           
Nesta  disputa  importa  menos  o  valor  absoluto         
da  ciência  como  legitimadora  da  verdade  e  mais          
a  sua  capacidade  de  convencer  as  pessoas.  Na          
politização  do  conhecimento  em  que  o  produto         
da  ciência  é  instrumentalizado  por  uma        
narrativa  e  o  saber  popular  é  canalizado  em          
contraponto  à  ciência,  perde  toda  a  sociedade         
que  cada  vez  mais  dividida  corrói  sua  confiança          

40  Não   desconhecemos   que   o   fenômeno   tenha   abrangência   
global,   estando   presente   em   outras   partes   do   mundo,   
apenas   pretendemos   limitar   a   reflexão   ao   caso   brasileiro.   

nas  autoridades  públicas  e  nos  representantes  da         
comunidade   científica.   

No  alvorecer  da  modernidade  a  razão  se         
impôs  como  sustentáculo  de  um  modelo        
civilizatório  que  empoderava  o  indivíduo  frente        
a  dogmas  religiosos,  tradições  e  costumes  e         
ainda  que  fosse  prometido  à  humanidade  o         
abandono  aos  mitos  e  as  crendices  e  o  império           
da  razão,  o  fato  é  que  nos  últimos  séculos  os            
mitos  se  mantiveram  com  grande  resiliência  e,         
surpreendentemente,  hoje  disputam  com  a       
ciência   o   estatuto   de   legitimação   da   verdade.   

O  texto  irá  determinar  o  conceito  de         
ciência  como  conhecimento  e  do  mito  como         
saber  para  em  seguida  refletir  sobre  o  projeto  de           
esclarecimento  moderno  tendo  como  referência       
a  obra  de  Adorno  e  Horkheimer  (1985)         
“Dialética  do  Esclarecimento”,  como  base  para        
a  discussão  de  ciência  e  poder.  Sem  pretender          
exaurir  o  debate,  nas  considerações  finais        
buscaremos  refletir,  iluminados  pelo  texto       
“Ressentimento”  de  Maria  Rita  Kell  (2015),        
sobre  o  que  pode  estar  ocorrendo  em  nossa          
sociedade  para  que  um  grupo  tão  significativo         
de  pessoas  esteja  contribuindo  para  desacreditar        
a  ciência  e  colocar  em  dúvida  os  resultados  do           
trabalho   científico   e   suas   recomendações.  

  
A   ciência   como   conhecimento   

  
A  ciência  é  uma  forma  de  produção  de          

conhecimento  em  cujo  método  incorpora-se       
mecanismos  de  validação  e  controle  com  o         
objetivo  de  assegurar  a  verificabilidade  e        
permanente  confirmação  da  validade  de  seus        
resultados,  isto  quer  dizer  que  todo        
conhecimento  dito  científico  deve  ser       
considerado  válido,  já  que  o  método  pelo  qual  é           
produzido  (o  científico)  responde  a  parâmetros        
que  lhe  asseguram  esta  condição.  Em  que  pese          
o  status  alcançado  pela  ciência  no  mundo         
moderno  é  necessário  reconhecer  que  nem  todo         
conhecimento  deriva  necessariamente  da      
ciência.  Assim,  o  conhecimento  vulgar,  por        
exemplo  não  resulta  da  ciência,  bem  como  o          
conhecimento   mítico   ou   religioso 41 .   

Poderíamos  definir  a  ciência  como  um        
conhecimento  sistemático  dos  fenômenos  (de       
todos  eles,  naturais,  sociais,  metafísicos  etc.)  e         

41  O  debate  sobre  a  relação  entre  conhecimento  científico  e            
senso  comum  é  clássico  e,  no  escopo  limitado  deste  artigo,            
não  pretendemos  exaurir  o  tema  que  pode  ser  mais  bem            
debatido  com  suporte  em  PINTO  (2020)  ou  SAGAN          
(2006).     
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das  leis  que  os  regem,  obtido  por  meio  da           
investigação  e  comprovado  pela  observação,       
pelo  raciocínio  e  pela  experiência  intensiva,        
submetido  ao  escrutínio  permanente  da       
comunidade  científica.  Abbagnano  resume  a       
ciência  como  um  conhecimento  que  inclui,  em         
qualquer  forma  ou  medida,  uma  garantia  da         
própria   validade   (ABBAGNAN0,   2003).   

A  construção  do  conhecimento  é  um        
produto  �pico  do  gênero  humano  ( homo ),        
apenas  a  nossa  espécie  ( sapiens )  ocupa-se        
desta  tarefa  e  isto  ocorre  porque  o         
conhecimento  é  uma  expressão  da       
racionalidade  e  o  raciocínio  é  caracterís�ca        
exclusiva  dos  seres  humanos  ( homo  sapiens ).        
No  longo  percurso  da  espécie  no  planeta  o          
homem  tem  demonstrado  diante  da  natureza        
duas  a�tudes  básicas:  explicá-la  e  dominá-la.        
Assim  o  conhecimento  tem  se  desenvolvido        
pela  curiosidade  e  pela  necessidade.  A        
curiosidade  leva  o  homem  a  descobrir  as         
causas,  as  razões,  os  fatores  de  um  fenômeno,          
as  circunstâncias  em  que  ocorre.  A  necessidade         
diz   respeito   à   solução   de   problemas.   

Os  seres  humanos  vêm  há  muito        
solucionando  problemas  e  impondo  o  seu  modo         
de  vida  ao  planeta,  porém  a  ciência  como          
método  de  conhecimento  é  muito  recente,        
desenvolvendo-se  no  período  que      
convencionamos  denominar  de  moderno,  e  logo        
se  impõe  como  protagonista  pelos  resultados        
que  apresenta  possibilitando  numerosas  e       
importantes  conquistas  para  a  humanidade  e        
consolidando   o   domínio   sobre   a   natureza.   

A  nossa  espécie  propriamente  dita  surge        
na  linha  da  evolução  genética  do  gênero   homo          
em  algum  ponto  entre  250.000  e  50.000  anos          
a.C.  (ROBERTS,  2002).  De  lá  para  cá  foram          
dezenas  de  milhares  de  anos  acumulando        
conhecimento  e  solucionando  problemas      
fundamentais  para  garantir  não  só  a        
sobrevivência,  mas  principalmente  a  hegemonia       
da  nossa  espécie  sobre  o  planeta  e  tudo  isto  sem            
o   domínio   do   método   científico.     

Com  base  no  chamado  conhecimento       
vulgar  (vivenciado  e  aprendido)  e  na        
transmissão  oral  foram  possíveis  conquistas       
fantásticas  como  o  domínio  do  fogo,  a  invenção          
da  roda,  a  utilização  de  minerais  e  a  elaboração           
de  ferramentas.  Até  questões  bem  mais        
elaboradas  como  o  desenvolvimento  da  escrita,        
que  surge  na  humanidade  por  volta  de  3.500          
a.C.  (ROBERTS,  2002),  e  o  desenvolvimento        

das  artes  foram  obtidos  sem  o  emprego  da          
ciência   como   método   de   produção   de   saber.   
  

O   mito   como   saber   
  

No  extenso  caminho  da  aprendizagem  os        
homens  se  encantaram  pelo  mundo,       
descobrindo,  conhecendo,  transformando  a      
natureza  e  ao  mesmo  tempo  produzindo  mitos         
que  se  constituíram  como  narrativas       
explicativas  do  desconhecido  que  incomodava  e        
produzia   medo   à   nossa   espécie.   

O  mito  está  profundamente  enraizado  à       
nossa  existência  e  não  se  trata  apenas  de  uma           
percepção  distorcida  ou  pouco  intelectualizada       
da  realidade  como  foi  interpretado  por  Platão  e          
Aristóteles  ou,  mais  modernamente  como  se        
fosse  uma  forma  autônoma  de  pensamento  e         
construção  de  realidade  com  validade  própria  e         
não  subordinada  ao  conhecimento  racional       
como  determinaram  os  românticos      
(ABBAGNNO,   2003).   

O  mito  tem  uma  função,  aceita  pela         
teoria  sociológica  atual,  que  é  a  de  reforçar  a           
tradição  e  assegurar  a  continuidade  da  cultura.         
Por  isso  em  toda  cultura  o  mito  existe  e  se            
mostra  indispensável,  a  despeito  de,  na  maioria         
das  vezes,  fundamentar  conclusões  que  vão  de         
encontro   àquelas   lastreadas   na   ciência.   

Diversos  autores  se  debruçaram  sobre  o        
estudo  dos  mitos  e  do  seu  papel  para  o           
desenvolvimento  da  cultura  dos  povos  e  mesmo         
do  indivíduo  enquanto  sujeito  de  sua  própria         
identidade  no  mundo.  Tanto  o  seu  papel         
antropológico,  quanto  psicológico  foi      
amplamente  estudado  e  ressaltado  em  cada  uma         
destas  áreas  de  saber  por  autores  como  Claude          
Lévi-Strauss  e  Sigmund  Freud  para  citar  apenas         
dois  ícones  da  antropologia  e  da  psicanálise.         
Não  cabe  aqui  resgatar  estes  estudos,  apenas         
retomar  alguns  conceitos  que  ajudem  a        
argumentação.   

Hoje,  no  senso  comum,  o  mito  é         
considerado  uma  narrativa  fantasiosa  de  menor        
valor,  uma  explicação  com  a  participação  de         
deuses  e  heróis,  normalmente  descomprometida       
com  a  lógica,  a  razão  e  o  conhecimento          
estabelecido  que,  no  entanto,  busca  ao  menos         
um  estatuto  de  verossimilhança  com  os  fatos  do          
passado   (DOMICIANO,   2014).   

O  mito,  no  entanto,  está  consolidado        
desde  tempos  imemoriais  em  que  o  homem,  não          
dispondo  de  melhor  forma  de  satisfazer  sua         
curiosidade  e  sua  necessidade  de       
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esclarecimento  lançava  mão  dos  meios  que        
dispunha  para  formular  uma  narrativa  sobre  o         
mundo  à  sua  volta  e  com  isto  dissipar  o  pavor            
do  desconhecido.  Foi  o  bastante  por  dezenas  de          
milhares  de  anos  para  sustentar  o  pleno         
desenvolvimento  da  nossa  espécie  e  impor        
nosso  domínio  sobre  a  natureza.  Serviu  ainda         
para  consolidar  uma  organização  social  exitosa        
e  permitir  o  desenvolvimento  da  civilização  na         
qual  a  religião  teve  papel  fundamental        
principalmente  no  arcabouço  moral  necessário  à        
vida   social.   

A  razão  que  elaborou  o  pensamento        
mitológico  foi  a  mesma  que  se  desdobrou  no          
pensamento  filosófico  e  posteriormente  no       
pensamento  científico.  A  ciência  como       
empreendimento  humano,  fruto  da  razão       
esclarecida  se  consolidou  como  o  ápice  do         
desenvolvimento  intelectual  humano     
prometendo  desvendar  todos  os  mistérios  e  com         
isto  “desencantar  o  mundo”  nas  palavras  de         
Adorno   e   Horkheimer   (1985).   

  
Razão   e   esclarecimento   

  
O  conceito  de  esclarecimento  tal  como        

formulado  por  Kant,  designava  um  processo  de         
autonomia  intelectual  do  indivíduo  que  se        
libertava  de  superstições  e  crenças  mitológicas        
–  um  modo  de  pensar  e  refletir  pautado  pela           
desmistificação  cética,  que  levaria  a  um  sólido         
e  seguro  progresso  do  indivíduo  em  todos  os          
sentidos  (material  e  moral).  A   Dialética  do         
Esclarecimento   de  Adorno  e  Horkheimer       
(1985)  reforça  como  elemento  motor  a  negação         
do  mito  pela  razão  –  o  desencantamento  do          
mundo  -,  mas,  aponta  que  pela  interversão  do          
positivismo  como  esclarecimento  acaba  por       
tornar-se   ela   própria   –   a   razão   –   em   outro   mito.     

Essa  passagem  não  se  dá  exclusivamente        
no  período  que  se  convencionou  denominar        
como  era  moderna,  Adorno  e  Horkheimer        
demonstram  que  o  desenvolvimento  da  razão        
esclarecida  tem  um  longo  percurso  histórico        
que  vem  desde  a  antiguidade  e  que  os  mitos           
formados  em  tempos  longínquos  que  se  esvaem         
com  o  advento  do  método  científico  na  “idade          
da  razão”  inaugurada  pelo  iluminismo  eram,        
eles  próprios,  produtos  do  próprio       
esclarecimento   em   sua   gênese   pré-moderna.   

Do  pensamento  assistemático  e  cheio  de        
lacunas  da  primeira  fase  de  apreensão  do         
conhecimento  pelo  homem  a  qual  podemos        
denominar  do   vivendo  e  aprendendo   em  que         

predominavam  os  elementos  do  “pensamento       
mágico”,  ou  seja,  aquele  prenhe  de  caráter         
mimético  –  aprendizagem  por  semelhança,       
imitação  e  analogia  –  ao  conhecimento  baseado         
no  método  de  reflexão  filosófica  ao  qual  se         
impõem  os  mitos,  a  história  tendeu  a  considerar          
um  desenvolvimento  progressivo  no  sentido  de        
melhora  e  aumento  da  capacidade  dos  homens  de          
dominar   a   natureza.     

Ainda  que  consideremos  os  significativos       
avanços  no  saber  propiciados  pelo  método        
filosófico,  essa  forma  de  conhecimento  é  ainda         
vista  como  envolta  em  especulação  e  pouco         
instrumental.  Apenas  com  o  advento  do  método         
científico,  fortemente  baseado  na  experimentação       
empírica  e  em  procedimentos  de  medição  e         
quantificação  que  convencionamos  denominar      
como  positivistas,  foi  possível  determinar  uma        
base  segura  para  o  conhecimento  e  reconhecer  os          
incríveis   avanços   da   razão   instrumental.   

No  entanto,  a  era  moderna  atribuiu  uma         
enorme  centralidade  à  matematização,  à       
quantificação,  à  mensuração  e  isso,  de  certa         
forma  desviou  a  razão  de  sua  vocação         
emancipadora  do  indivíduo  tornando  o  método        
da  ciência  uma  nova  forma  de  encarceramento.         
“No  trajeto  para  a  ciência  moderna,  os  homens          
renunciaram  ao  sentido  e  substituíram  o  conceito         
pela  fórmula,  a  causa  pela  regra  e  pela          
probabilidade”  (ADORNO  E  HORKHEIMER,      
1985,  p.18),  e  isso  não  produziu  em  si  mesmo           
progresso  contínuo  e  inexorável  como  se  queria         
fazer   acreditar.   

Ao  contrário,  constataram  os  autores  da        
“Dialética  do  Esclarecimento”,  que  o  progresso        
social  como  decorrência  necessária  do  emprego        
da  razão  esclarecida  era  uma  falácia.  Foi  possível          
assim,  denunciar  a  ideia  de  progresso,  pois         
verificavam  nela  apenas  uma  estratégia  de        
dominação,  cumprida  segundo  esquema  de       
autopreservação   e   critérios   de   utilidade.     

  
Os  fatos  e  as  formas  de  pensar  que  Adorno  e            
Horkheimer  problematizam  são  aqueles  que  se        
referem  ao  progresso  social.  Como  ambos        
colocam,  o  ponto  de  partida  de  sua         
investigação  é  o  choque  do  confronto  com  um          
fenômeno  histórico  completamente     
estarrecedor:  o  progresso  histórico  aconteceu,       
construiu-se  uma  sociedade  da  abundância,       
sociedade  cujo  poder  sobre  a  natureza  foi         
elevado  a  um  nível  jamais  imaginado,  mas  esta          
mesma  sociedade  resultou  nos  fenômenos       
regressivos  que  são  a  indústria  cultural  e  o          
fascismo   (PEDROSO,   2007,   p.19-20).   

  
  

  

  Razão e esclarecimento

  
  

  
esclarecimento  lançava  mão  dos  meios  que        
dispunha  para  formular  uma  narrativa  sobre  o         
mundo  à  sua  volta  e  com  isto  dissipar  o  pavor            
do  desconhecido.  Foi  o  bastante  por  dezenas  de          
milhares  de  anos  para  sustentar  o  pleno         
desenvolvimento  da  nossa  espécie  e  impor        
nosso  domínio  sobre  a  natureza.  Serviu  ainda         
para  consolidar  uma  organização  social  exitosa        
e  permitir  o  desenvolvimento  da  civilização  na         
qual  a  religião  teve  papel  fundamental        
principalmente  no  arcabouço  moral  necessário  à        
vida   social.   

A  razão  que  elaborou  o  pensamento        
mitológico  foi  a  mesma  que  se  desdobrou  no          
pensamento  filosófico  e  posteriormente  no       
pensamento  científico.  A  ciência  como       
empreendimento  humano,  fruto  da  razão       
esclarecida  se  consolidou  como  o  ápice  do         
desenvolvimento  intelectual  humano     
prometendo  desvendar  todos  os  mistérios  e  com         
isto  “desencantar  o  mundo”  nas  palavras  de         
Adorno   e   Horkheimer   (1985).   

  
Razão   e   esclarecimento   

  
O  conceito  de  esclarecimento  tal  como        

formulado  por  Kant,  designava  um  processo  de         
autonomia  intelectual  do  indivíduo  que  se        
libertava  de  superstições  e  crenças  mitológicas        
–  um  modo  de  pensar  e  refletir  pautado  pela           
desmistificação  cética,  que  levaria  a  um  sólido         
e  seguro  progresso  do  indivíduo  em  todos  os          
sentidos  (material  e  moral).  A   Dialética  do         
Esclarecimento   de  Adorno  e  Horkheimer       
(1985)  reforça  como  elemento  motor  a  negação         
do  mito  pela  razão  –  o  desencantamento  do          
mundo  -,  mas,  aponta  que  pela  interversão  do          
positivismo  como  esclarecimento  acaba  por       
tornar-se   ela   própria   –   a   razão   –   em   outro   mito.     

Essa  passagem  não  se  dá  exclusivamente        
no  período  que  se  convencionou  denominar        
como  era  moderna,  Adorno  e  Horkheimer        
demonstram  que  o  desenvolvimento  da  razão        
esclarecida  tem  um  longo  percurso  histórico        
que  vem  desde  a  antiguidade  e  que  os  mitos           
formados  em  tempos  longínquos  que  se  esvaem         
com  o  advento  do  método  científico  na  “idade          
da  razão”  inaugurada  pelo  iluminismo  eram,        
eles  próprios,  produtos  do  próprio       
esclarecimento   em   sua   gênese   pré-moderna.   

Do  pensamento  assistemático  e  cheio  de        
lacunas  da  primeira  fase  de  apreensão  do         
conhecimento  pelo  homem  a  qual  podemos        
denominar  do   vivendo  e  aprendendo   em  que         

predominavam  os  elementos  do  “pensamento       
mágico”,  ou  seja,  aquele  prenhe  de  caráter         
mimético  –  aprendizagem  por  semelhança,       
imitação  e  analogia  –  ao  conhecimento  baseado         
no  método  de  reflexão  filosófica  ao  qual  se         
impõem  os  mitos,  a  história  tendeu  a  considerar          
um  desenvolvimento  progressivo  no  sentido  de        
melhora  e  aumento  da  capacidade  dos  homens  de          
dominar   a   natureza.     

Ainda  que  consideremos  os  significativos       
avanços  no  saber  propiciados  pelo  método        
filosófico,  essa  forma  de  conhecimento  é  ainda         
vista  como  envolta  em  especulação  e  pouco         
instrumental.  Apenas  com  o  advento  do  método         
científico,  fortemente  baseado  na  experimentação       
empírica  e  em  procedimentos  de  medição  e         
quantificação  que  convencionamos  denominar      
como  positivistas,  foi  possível  determinar  uma        
base  segura  para  o  conhecimento  e  reconhecer  os          
incríveis   avanços   da   razão   instrumental.   

No  entanto,  a  era  moderna  atribuiu  uma         
enorme  centralidade  à  matematização,  à       
quantificação,  à  mensuração  e  isso,  de  certa         
forma  desviou  a  razão  de  sua  vocação         
emancipadora  do  indivíduo  tornando  o  método        
da  ciência  uma  nova  forma  de  encarceramento.         
“No  trajeto  para  a  ciência  moderna,  os  homens          
renunciaram  ao  sentido  e  substituíram  o  conceito         
pela  fórmula,  a  causa  pela  regra  e  pela          
probabilidade”  (ADORNO  E  HORKHEIMER,      
1985,  p.18),  e  isso  não  produziu  em  si  mesmo           
progresso  contínuo  e  inexorável  como  se  queria         
fazer   acreditar.   

Ao  contrário,  constataram  os  autores  da        
“Dialética  do  Esclarecimento”,  que  o  progresso        
social  como  decorrência  necessária  do  emprego        
da  razão  esclarecida  era  uma  falácia.  Foi  possível          
assim,  denunciar  a  ideia  de  progresso,  pois         
verificavam  nela  apenas  uma  estratégia  de        
dominação,  cumprida  segundo  esquema  de       
autopreservação   e   critérios   de   utilidade.     

  
Os  fatos  e  as  formas  de  pensar  que  Adorno  e            
Horkheimer  problematizam  são  aqueles  que  se        
referem  ao  progresso  social.  Como  ambos        
colocam,  o  ponto  de  partida  de  sua         
investigação  é  o  choque  do  confronto  com  um          
fenômeno  histórico  completamente     
estarrecedor:  o  progresso  histórico  aconteceu,       
construiu-se  uma  sociedade  da  abundância,       
sociedade  cujo  poder  sobre  a  natureza  foi         
elevado  a  um  nível  jamais  imaginado,  mas  esta          
mesma  sociedade  resultou  nos  fenômenos       
regressivos  que  são  a  indústria  cultural  e  o          
fascismo   (PEDROSO,   2007,   p.19-20).   

  
  

  

e



60Reflexões Livres

Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

  
  

  
O  grande  despertar  da  razão  na  era         

moderna  coincide  com  um  enorme  impulso  em         
todas  as  áreas  do  conhecimento  humano.  O         
método  científico  se  afirma  soberano  dando  ao         
homem  a  ilusão  do  poder  absoluto  e  um  sentido           
de  individualidade  nunca  antes  experimentado.       
O  pensamento  liberal  urdido  na  consolidação        
dos  estados  nacionais  no  século  XVI  é         
transposto  para  a  organização  econômica  da        
sociedade,   pouco   mais   de   um   século   depois.   

Par  e  passo  com  a  evolução  crescente  da          
liberdade  do  indivíduo,  outros  paradigmas  da        
modernidade  vão  se  impondo  e  desestruturando        
o  modelo  de  vida  medieval.  A  ciência  se  afirma           
como  método  e  estabelece  um  novo  paradigma         
para  o  conhecimento.  “O  que  não  se  submete  ao           
critério  da  calculabilidade  e  da  utilidade        
torna-se  suspeito  para  o  esclarecimento”       
(ADORNO   E   HORKHEIMER,   1985,   p.19).   

A  questão  da  ordem  e  da  disciplina,  por          
exemplo,  se  insere  na  sociedade  em  todos  os          
contextos,  mas  principalmente  no  debate       
educacional  no  âmago  desta  transição  do  feudal         
para  o  moderno,  derrubando  de  vez  com  o          
paradigma  da  escolarização  medieval  de       
características  bastante  flexíveis  e      
individualizantes.  “Essencialmente,  a     
escolarização  medieval  era  uma  forma       
organizacional  de  textura  frouxa  que  podia        
facilmente  absorver  um  grande  número  de        
estudantes”   (HAMILTON,   1992,   p.36).   

A  ideia  de  que  tudo  obedece  a  uma          
ordem  pré-determinada  e  que,  portanto,  está        
sujeita  a  certas  regularidades  e  submetido  a         
determinadas  leis  domina  o  paradigma  da        
modernidade  e  arrasta  consigo  a  ideologia  do         
progresso  contínuo  e  permanente.  Combinados,       
estes  dois  elementos  conferiram  ao  pensamento        
moderno  a  crença  do  desenvolvimento  pleno  e         
ilimitado   da   civilização   humana.   

É  a  cultura  o  elemento  de  maior  coesão  a           
estruturar  aquilo  que  denominamos  civilização       
moderna.  Por  cultura  podemos  compreender,       
em  sentido  amplo,  o  conjunto  da  produção         
humana.  Compreender  a  cultura  moderna       
significa  vislumbrar  “a  perspectiva  do  mundo        
que  as  pessoas  passam  a  ter  em  comum  quando           
interagem”  (CHARON,  2001,  p.103),  conhecer       
as  verdades,  ou  melhor,  o  conjunto  de  ideias          
comumente  (ou  majoritariamente)  aceitas  como       
verdadeiras,  os  valores  e  os  objetivos  de  uma          
dada   sociedade.   

A  cultura   é  algo  que  penetra  o  próprio          
ser.  A  cultura  é  aprendida,  mas  é  também  uma           

herança  social.  Aprendemos  na  família,  na        
escola,  nos  templos  religiosos,  no  trabalho  e         
nos  vários  grupos  sociais  de  que  participamos         
no  processo  de  socialização  as  ideias  que         
conformam  a  cultura  da  organização  social  em         
que  estamos  inseridos.  Estas  ideias  podem  ter         
sido  formuladas  e  consolidadas  desde  muito        
tempo  atrás  e  são  transmitidas,  pela  interação        
social,   de   uma   geração   a   outra.   

Cultura  e  civilização   são,  por  assim  dizer,         
sinônimos 42 .  A  civilização  moderna,  portanto,       
expressa  a  cultura  moderna   e  se  estrutura  sobre          
um  conjunto  de  verdades,  valores,  normas  e         
objetivos  que  precisam  ficar  explicitados  por        
atravessarem  todas  as  nossas  instituições,       
dentre   elas   a   escola.   

O  positivismo  como  método  geral  de        
observação  de  fenômenos  fundado  na       
experimentação  e  na  quantificação  (valores       
concretos,  positivos)  se  associou  a  ideia  de         
verdade  científica  e  foi  elevado  a  condição  de          
estruturador  da  própria  civilização  moderna.       
Negando  o  estudo  das  causas  dos  fenômenos  e          
sobrevalorizando  a  descoberta  das  leis  e        
regularidades  que  propiciam  os  acontecimentos,       
o  positivismo  afirmou  a  tese  de  que  o  único           
conhecimento  verdadeiro  é  o  que  decorre  do         
método  científico  (positivo)  de  abordagem  dos        
fenômenos.     

É  como  um  elemento  central  da        
civilização  moderna  que  o  positivismo  se        
converte  no  paradigma  da  razão  esclarecida  e         
limita  o  seu  próprio  desenvolvimento  ao  se         
mitificar  em  relação  a  ela  e  condicionar  o          
próprio   desenvolvimento   do   sujeito.   

O  que  Adorno  e  Horkheimer  (1985)        
discutem  sobre  conceito  de  esclarecimento  se        
volta  a  oferecer  a  perspectiva  dos  autores  em          
relação  ao  conhecimento  moderno  e  defender  a         
tese  de  que  o  desenvolvimento  da  razão         
esclarecida,  devotada  à  destruição  dos  mitos        
que  embotavam  seu  progresso,  consolidou  um        
paradigma  –  dito  positivista  –  que  se  elevou  à           
posição  de  mito  destruindo  aquilo  que  procurou         
enaltecer,  ou  seja,  desvirtuou  a  própria  razão         
esclarecida.   

  
  
  
  

42  Não  há  consenso  em  relação  a  este  ponto,  encontramos            
desde  autores  que  estabelecem  diferentes  matizes  de         
distinção  entre  os  dois  conceitos  até  aqueles  que  as  tomam            
como   sinônimos.     
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Ciência   e   poder   

  
O  verdadeiro  sentido  da  ciência  não  está         

no  prazer  estéril  que  o  conhecimento        
proporciona,  mas  sim  na  capacidade  de        
transformar  a  natureza  e  de  torná-la  mais         
amigável,  útil  ao  homem,  moldada,  portanto,  às         
suas  necessidades.  É  nessa  instrumentalidade       
do  saber  que  reside  a  verdadeira  função  da          
ciência,  porque,  como  afirmam  os  autores  da         
“Dialética  do  Esclarecimento”,  poder  e       
conhecimento   são   sinônimos.     

Entendendo  o  poder  como  a  capacidade        
de  impor  a  própria  vontade  sobre  as  demais  a           
despeito  de  toda  e  qualquer  resistência,  é         
possível  compreender  o  conhecimento  enquanto       
poder  na  exata  medida  em  que  esse         
conhecimento  possibilite  ao  homem  (detentor       
do  conhecimento)  impor  sobre  a  natureza  a         
forma  e  o  conteúdo  estritamente  humano,  a         
racionalidade  humana,  que,  nesse  caso,  se        
confunde  com  a  própria  operacionalidade  do        
mundo.   

Neste  sentido,  a  verdadeira  função  do        
desencantamento  do  mundo  consiste  na       
dominação  instrumental  da  natureza  através  de        
uma  racionalidade  cujas  operações  são  baseadas        
na   mensuração,   quantificação   e   calculabilidade.   

Decorre  daí  a  crítica  da  redução  da  razão          
à  uma  racionalidade  orientada  para  fins,  a  uma          
racionalidade  que  se  pergunta  apenas  pela        
maneira  eficiente  de  organizar  meios  para        
alcançar  fins.  Fins  estes  que  são,  por  sua  vez,           
reconhecidos  como  racionais  exatamente      
porque  se  submetem  à  mensuração,  à        
quantificação   e   à   dominação   pelo   cálculo.   

Em  outras  palavras,  o  conhecimento       
estritamente  racional,  próprio  do  esclarecimento       
não  é  o  especulativo,  mas  sim  o  instrumental,  o           
útil,  o  voltado  à  intervenção  e  mudança  na          
rotina  do  natural.  O  livro   Dialética  do         
Esclarecimento  vai  mais  longe,  pretende  uma        
releitura  do  processo  de  desenvolvimento  da        
razão  e  da  constituição  do  sujeito  a  partir  da           
verificação  das  implicações  do  iluminismo  para        
a  contemporaneidade.  A  sua  força  motriz  está         
expressa  na  perspectiva  dos  autores  que        
constatam  que,  a  despeito  dos  avanços  obtidos         
com  a  razão,  a  humanidade  encontra-se  envolta         
em  uma  nova  espécie  de  barbárie,  qual  seja:  o           
avanço  político  do  nazismo  hitlerista  e  o         
fascismo  de  Mussolini  e  a  pobreza  da  expressão          
tomada  como  indústria  cultural,  ambos  são        
apontados  como  responsáveis  pela  fragilização       

do  sujeito  diluído  nos  processos  de  coletivismo         
(RABAÇA,   2004).   

As  ciências  humanas  que  se  constituem        
na  segunda  metade  do  século  XIX        
desprendem-se  do  pensamento  especulativo      
filosófico  justamente  sob  a  convicção  de  que  o          
método  empregado  no  campo  das  ciências        
naturais  seria  suficientemente  eficaz  para       
produzir  conhecimento  confiável  e  prático  dos        
objetos  de  estudo  abrigados  sob  o  campo  das          
humanidades.  Sob  o  império  do  paradigma        
positivista,  as  ciências  humanas  delimitam  seu        
campo   e   constroem   seus   critérios   de   verdade.   

Os  limites  da  observância  cega  a        
princípios  de  objetividade,  experimentação,      
previsibilidade  e  repetibilidade  demarcaram  as       
fronteiras  dos  avanços  nas  ciências  sociais        
dentro  do  paradigma  positivista.  O       
empreendimento  científico  moderno  se  dá       
justamente  na  afirmação  do  domínio  dos  fatos         
que  podem  ser  determinados  como  verdadeiros        
ou  falsos  de  forma  autônoma  recorrendo  a  um          
método,  totalmente  livre  do  domínio  dos        
valores,  que  exige  o  concurso  da  autoridade,  de          
juízos   e   da   hermenêutica.   

A  afirmação  do  método  científico  e  sua         
suposta  independência  do  campo  dos  juízos        
valorativos  conferiram  à  ciência  a  aura  de         
neutralidade  e  imparcialidade  tão  caras  ao  seu         
desenvolvimento  na  modernidade.  O      
positivismo  foi  o  paradigma  teórico  que  mais  se          
alimentou  dessa  formulação  e,  ainda  hoje  se         
impõe  dominante  no  campo  das  disciplinas        
naturais.   

A  própria  distinção  entre  disciplinas       
naturais,  que  se  preocupam  com  o        
estabelecimento  de  fatos,  e  morais,  que  se         
desenvolvem  por  meio  de  avaliação  e        
interpretação  e  se  estabelecem  em  vista  de         
valores,  é  resultado  da  elaboração  da  dicotomia         
entre  fato  e  valor  nas  origens  da  ciência          
moderna   (MARICONDA,   2006).   

A  distinção  entre  fato  e  valor  se  deu  em           
um  campo  de  disputas  entre  o  velho  modelo  de           
afirmação  da  tradição  e  da  autoridade  de         
autores  clássicos  (religiosos  ou  civis)  e  o  novo,          
que  afirmava  um  conhecimento  baseado  na        
razão  natural,  sustentado  por  um  método        
neutro,  imparcial  e  suficiente.  Pela  necessidade        
de  impor-se,  a  ciência  moderna  relegou  os         
valores  ao  domínio  das  subjetividades,  das        
emoções  e  dos  sentimentos,  retirando-lhes  todo        
e  qualquer  conteúdo  que  permitisse       
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reconhecê-los  no  domínio  dos  conhecimentos       
válidos.   Segundo   Mariconda:     

“(...)  essa  ‘desqualificação’  da  esfera  do  valor         
faz  parte  da  estratégia  do  cientificismo  de         
afirmação  da  universalidade  da  razão       
instrumental  com  o  objetivo  de  ocultar  o         
caráter  valorativo  da  ideia  fundamental  que        
orienta  a  tecnociência  atual:  o  controle        
(domínio)   da   natureza”   (2006,   p.454).   
Esta  questão  importa  na  medida  em  que         

apelando  exclusivamente  à  ciência  para       
legitimar  uma  narrativa  e  atribuir  o  estatuto  de          
verdade  a  uma  formulação  sem  considerar  o         
valor  que  uma  eventual  narrativa  contrária        
possa  ter  para  um  determinado  grupo  de         
indivíduos  permitimos  que  se  estabeleça  a        
confusão   e   a   descrença   na   ciência.   

Hoje  estamos  vivendo  exatamente  um       
momento  em  que  os  indivíduos  atribuem  ao         
critério  de  definição  de  verdade  uma        
“legalidade  própria”  deixando  de  observar  o        
rigor  da  autenticação  científica  para  determinar        
o  que  é  fato  e  distinguir  da  opinião.  O  valor            
atribuído  a  determinados  conteúdos  tem  o  poder         
de  aferir  a  sua  verdade  não  apenas  por  se  afinar            
com  a  própria  visão  de  mundo  e  as  crenças  do            
indivíduo,  mas  também  por  circular  entre        
aqueles   no   qual   o   grupo   confia.   

Em  um  ambiente  em  que  se  conectam         
pessoas  que  compartilham  das  mesmas  opiniões        
e  que  todo  o  tempo  veem  reforçadas  as  suas           
visões  de  mundo  por  estarem  em  uma  rede  na           
qual  só  um  tipo  de  informação  circula  não  é           
raro  que  muitas  vezes  a  despeito  da  própria          
vontade,  indivíduos  sejam  sequestrados  para       
uma  rede  de  desinformação  e,  a  partir  daí,          
passem  a  viver  em  uma  espécie  de  realidade          
paralela.   

  
Considerações   finais.   

  
O  sujeito  moderno  é  um  sujeito  de         

autocontrole,  cuja  possibilidade  de  identidade       
está  dada  no  interior  de  um  universo  de          
pequena  multiplicidade  e  ampla  adaptação  a        
identidades  construídas  coletivamente.  O      
princípio  que  impera  é  o  da  autoconservação  do          
sujeito  que  opera  no  âmbito  de  limitar  suas          
pulsões  expressivas  e  anular  seu  processo  de         
individuação.   

A  civilização  expressa  pelo      
desenvolvimento  do  projeto  humano  de       
domínio  sobre  o  universo  físico  e  orgânico,         
impõe  ao  ser  humano,  através  de  sua         

inteligência,  o  desenrolar  de  mecanismos  de        
atuação  coletiva  que  agrupa  os  indivíduos  com         
elevado  grau  de  homogeneidade.  Desta  maneira        
recortes  de  classe,  de  nível  educacional,  de         
renda  estruturam  a  nossa  sociedade  que,  no         
entanto,  reparte  de  forma  extremamente       
desigual  os  benefícios  do  processo  de  acúmulo         
de   conhecimento   mobilizado   pela   ciência.   

Em  situações  de  crise,  como  a  que         
estamos  vivendo  atualmente,  ressalta-se  a       
incapacidade  do  sistema  econômico  vigente  de        
garantir  um  mínimo  de  equidade  na  sociedade,         
isto  favorece  a  formação  de  um  grande         
contingente  de  pessoas  deixadas  à  margem  do         
progresso  material  da  sociedade  e  à  mercê  da          
própria  sorte.  São  indivíduos  que  na  sua         
maioria  não  conseguem  perceber  o  que        
poderiam  ter  feito  para  superar  as  dificuldades         
que   os   mantêm   presos   à   pobreza   e   até   a   doença.   

São,  nas  palavras  de  Maria  Rita  Kehl         
“personagens  ressentidos”,  indivíduos  passivos,      
sensíveis,  porém  acusadores  silenciosos  de  um        
outro  que,  por  ser  mais  forte,  lhes  rouba  a           
oportunidade  e  a  capacidade  de  reação.  “É  um          
personagem  que  não  se  ‘corrompe’,  não  ‘se         
mistura’  com  os  outros,  não  se  banaliza,  não  se           
deixa  consolar  e  não  aceita  substituições  para         
os  objetos  que  perdeu.  Parece  íntegro”  (KEHL,         
2015,   p.38).   

O  ressentido  clássico  é  um  passivo  por         
excelência,  um  sujeito  sem  coragem  o  bastante         
para  lutar  contra  a  sua  condição  de  vida,  de           
certa  forma  é  um  melancólico,  porém  com  um          
tipo  de  melancolia  distinta  daquela  que  de  fato          
sentem  os  que  perderam  o  acesso  ao  objeto  de           
desejo,  já  que  o  ressentido  sente  falta  de  um           
sentimento  que  nunca  teve,  a  coragem  para  agir          
e  tentar  mudar  sua  situação,  deixando  a         
passividade   e   anomia.     

O  herói  do  ressentido  irá  inaugurar  uma         
nova  atitude  para  o  ressentimento,  é  um  sujeito          
agressivo,  revoltado,  que  odeia  e  está  sempre         
pronto  a  manifestar  este  ódio  contra  o  que  julga           
ser  o  objeto  de  suas  frustrações  e  carências.          
Esta  circunstância  propicia,  que  o  objeto  desta         
revolta  seja  o  que  convencionamos  chamar  de         
status  quo  no  qual  se  insere  o  saber  científico           
como   legitimador   da   verdade.     

A  impossibilidade  de  vislumbrar  um       
futuro  de  empoderamento  o  leva  de  volta  ao          
passado  que  lhe  ofereceria  as  condições  de         
exercer  um  protagonismo  que  nunca  teve.  Por         
isso  o  “personagem  ressentido”  é  presa  fácil  do          
discurso  conservador  que  mobiliza  costumes,       
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signos,  referências  e  mitos  como  uma  espécie         
de  energia  libidinal,  nos  termos  de  Freud,  para          
o  retorno  a  um  passado  idealizado  no  qual  seria           
valorizado  por  aquilo  que  imagina  ser  e  não  por           
aquilo   que   tenha   demonstrado   conseguir   ser.   

O  ressentido  se  sente  privado  de  algo  que          
deveria  ser  seu  por  direito,  ele  se  ressente  de           
não  possuir  o  que  simbolicamente  ele  desejou         
para  si  em  outro  tempo.  Necessariamente        
entende-se  prejudicado  pela  ausência  de  algo        
que,  no  tempo  presente,  lhe  foi  negado.  Este          
afeto,  no  entanto,  não  o  leva  a  agir,  não  emula  a             
coragem  necessária  para  mudar  o  seu  estado         
atual.  Ao  contrário,  a  covardia  é  a  posição          
própria  do  ressentido,  não  assume  a        
responsabilidade  pela  sua  má-sorte  e  deposita        
em   outros   os   seus   próprios   problemas.   

Ainda  assim  o  “personagem  ressentido”       
acumula  uma  energia  revolucionária  que  pode        
se  amalgamar  com  outros  de  igual  sentimento  e          
se  voltar  contra  este  inimigo  poderoso  que  os          
impede  de  alcançar  o  seu  objeto  de  desejo.  A           
elite  intelectual,  os  chamados  especialistas  que        
estão  sempre  a  ser  ouvidos  pela  grande  mídia,          
jornalistas  com  grande  alcance  na  esfera        
pública  são  alvos  desta  revolta  e  podem  ser          
responsabilizados  pela  incapacidade  do     
ressentido  de  se  manter  atualizado  e  apto  para  a           
vida   contemporânea.     

Nas  palavras  de  Kell  “o  ressentimento        
expressa  a  tentativa  do  eu  de  evitar         
confrontar-se  com  sua  própria  covardia  e  com         
os  prejuízos  que  ela  lhe  causou”  (2015,  p.78).  A           
covardia  que  impede  o  “personagem       
ressentido”  de  agir  é  a  mesma  que  o  enclausura           
em  um  sentimento  de  injustiça  que  emula         
simultaneamente  uma  agressividade  contra  o       
status  quo   dominante  que,  a  seu  juízo  perpetua          
a   injustiça.   

Esta  é  a  perspectiva  na  qual  a         
mobilização  de  mitos  produz  consequências  e        
rivaliza  o  conceito  de  verdade  com  a  ciência.          
Ao  confrontar  a  ciência  e  a  elite  intelectual  com           
um  discurso  alternativo  com  viés  conservador        
se  mobiliza  uma  narrativa  que  atuando  como         
um  mito  empodera  uma  parcela  grande  de         
indivíduos  que  se  sentem  excluídos  e       
marginalizados   na   sociedade.   

Fazendo  circular  permanentemente  um      
discurso  alternativo  pelos  mecanismos  hoje       
disponíveis  ao  grande  público  foi  possível        
mobilizar  um  grande  contingente  de  pessoas  em         
torno  de  ideias  aparentemente  fora  do  lugar,         
porém   com   verossimilhança   na   realidade.   

Sem  base  científica,  porém  alicerçadas       
em  alguns  elementos  como  o  da  autoridade  de          
determinados  interlocutores  ou  mesmo  com       
base  em  falsos  estudos  e  falsas  instituições  o          
discurso  alternativo  parece  a  medida  certa  do         
confronto  desejado  com  o   status  quo   dominante         
e  desta  forma  o  suficiente  para  dar  vazão  ao           
desejo  de  se  contrapor  e  de  buscar  a  justiça           
requerida  para  fundamentar  uma  situação  de        
privação   ou   de   exclusão.   

Ao  contrapor  uma  narrativa  com       
características  mitológicas  apenas  com  fatos       
resultantes  do  método  científico  e  esvaziados  de         
valoração  subjetiva  pautada  na  emoção  o        
discurso  científico  se  reveste  de  uma  arrogância         
que  impede  a  manifestação  do  contrário.  Tudo         
se  passa  como  se  fora  da  ciência  não  houvesse           
qualquer  outra  possibilidade  de  saber.  Esta        
“lacração”  na  prática  exclui  todos  aqueles  que         
não  participam  do  mundo  esclarecido  no  qual  a          
ciência   se   afirmou   enquanto   valor   absoluto.   

O  debate  maduro  requer  escuta  atenta  de         
todos  os  contendores.  Em  algumas  situações,        
como  por  exemplo  no  debate  ambiental,  já  se          
mostra  imperativo  contrapor  o  acúmulo  de        
conhecimento  científico  com  uma  discussão       
sobre  o  valor  deste  saber  para  a  sociedade,  o           
que  quer  dizer  que  nem  todo  conhecimento         
deve  ser  necessariamente  valorado      
principalmente  quando  de  sua  aplicação  resultar        
um  extermínio  de  recursos  naturais  que  possam         
comprometer   gerações   futuras.   

Este  princípio  deve  valer  também  para        
outras  situações  como  por  exemplo  os  avanços         
científicos  na  genética,  transgenia  etc.  Ocorre,        
no  entanto  que  a  disputa  de  poder  que  se           
estabeleceu  hoje  na  sociedade  sobre  a  forma  de          
agir  em  relação  à  pandemia  colocou  em  risco  a           
vida  de  milhões  de  pessoas.  A  maneira  como  se           
mobilizaram  afetos  contra  a  ciência  e  a  elite          
intelectual  do  país  para  confrontar  o   status  quo         
foi  irresponsável  o  bastante  para  sustentar  um         
enorme  atraso  em  providências  que  poderiam        
ter  salvado  dezenas  de  milhares  de  vidas  e          
poupado   da   miséria   milhões   de   brasileiros.   

Os  fatos  exigem  confrontação  com       
valores,  no  entanto,  em  situações  de  crise  como          
a  que  vivemos  desde  o  ano  de  2020  devemos           
unir  forças  na  sociedade  entorno  de  um  núcleo          
de  autoridade  única  informada  pelos  melhores        
estudos   científicos.   

É  certo  que  a  presente  formulação  não         
busca  oferecer  respostas  definitivas  nem       
tampouco  pretende  apresentar  ideia  original  que        
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já  não  tenha  sido  mais  bem  elaborada  nos          
autores  referenciados.  Ainda  assim  nos  pareceu        
útil  alinhavar  estas  considerações  para  que        
possamos  primeiro  produzir  empatia  com       
aqueles  que  aparentemente  estejam  convertidos       
às  crendices  e  aos  mitos  evitando  desconsiderar         
argumentos  e  formulações  com  caráter       
valorativo,  segundo  para  despertar  a       
consciência  daqueles  que  só  enxergam  a  disputa         
ideológica  já  que  há  momentos  em  que  a  união           
e  o  consenso  são  a  única  forma  de  garantir           
benefícios   a   todas   as   partes.   
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Programa   ILP   Pesquisa   –   IPRS   
  
  

Any   ORTEGA   
  
  

Introdução   
  

O  IPRS  –  Índice  Paulista  de        
Responsabilidade  Social  -  foi  criado  por        
iniciativa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado        
de  São  Paulo,  indo  ao  encontro  dos  princípios          
da  Agenda  21,  por  meio  da  Lei  nº  10.765/2001,           
atualizada  pelas  leis  nº  14.275/2010  e  nº         
17.262/2020,  tendo  sido  concebido  como  um        
indicador  síntese  para  apoiar  os  municípios        
paulistas  em  suas  políticas  de  desenvolvimento        
social  e  na  melhora  da  qualidade  de  vida  da           
população.  O  índice  tem  sido  divulgado  e         
desenvolvido  continuamente  nas  duas  últimas       
décadas,  por  meio  de  parceria  da  ALESP  com  a           
Fundação   SEADE.   

O  Instituto  de  Estudos,  Capacitação  e        
Políticas  Públicas  do  Poder  Legislativo  do        
Estado  de  São  Paulo  (Instituto  do  Legislativo         
Paulista  –  ILP)  tem,  entre  seus  objetivos,         
realizar  estudos,  pesquisas  e  debates  para  o         
desenvolvimento  e  aplicação  de  políticas       
públicas  no  Estado,  oferecer  suporte       
técnico-temático  à  ação  legislativa  para       
definição  de  medidas  que  estimulem  o        
desenvolvimento  da  sociedade  paulista  e,       
especificamente,  avaliar  os  resultados  obtidos       
pela  aplicação  do  IRPS,  nos  Municípios,  com  o          
fim  de  propor  medidas  que  contribuam  para  o          
desenvolvimento   e   a   justiça   social.   

No  dia  5  de  março  de  2021  o  ILP  e  a             
Fundação  SEADE  promoveram  o  evento  de        
capacitação  “Avanços  socioeconômicos  dos      
municípios     paulistas:      indicadores     sintéticos     
  
  

  
recentes”,  que  apresentou  a  metodologia  do        
IPRS,  com  o  objetivo  de  capacitar  os         
interlocutores  para  sua  utilização,  sanar  dúvidas        
e  identificar  demandas.  Foi  salientado  no        
evento  o  potencial  do  indicador  para  suscitar         
pautas  sobre  questões  relevantes  para  a        
sociedade  e,  portanto,  referenciar  o  desenho  de         
políticas   públicas.   

Os  dados  e  publicações  relativos  ao        
IPRS,  compartilhados  pela  Fundação  SEADE,       
podem  ser  acessados  por  meio  da  página  do  ILP           
no  portal  da  ALESP:      
https://www.al.sp.gov.br/ilp/     

Em  função  de  tais  finalidades,  o  ILP         
desenvolveu  o   “Programa  ILP  Pesquisa  –        
IPRS” ,  cuja  implantação  deve  se  dar  em  duas          
fases:   

  
Fase   1   –   Técnico-científica   
  

Nesta  fase,  o  ILP  buscará  identificar        
experiências  de  uso  dos  dados  do  IPRS,  ou  de           
sua  aplicação,  por  meio  de  trabalhos  de  cunho          
técnico-científico,  publicados  na  forma  de       
artigos,  teses,  dissertações  ou  outros       
documentos  acadêmicos  ou  técnicos,  abrindo       
espaço  de  interlocução  com  pesquisadores  que        
têm  trabalhado  com  o  índice,  em  diversas         
temáticas  de  interesse  para  a  formulação  de         
políticas   públicas.   

Esta  fase  começa  a  ser  desenvolvida  no         
primeiro  semestre  de  2021,  com  a  chamada  de          
pesquisadores,  e  deverá  ser  concretizada  em        
eventos   e   publicações   no   segundo   semestre.     
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Fase 1 – Técnico-científica
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Fase  2  –  Propostas  Inovadoras  de  Políticas         
Públicas   
  

Na  segunda  fase,  o  Programa  ILP        
Pesquisa  –  IPRS  buscará  identificar,  divulgar  e         
debater  experiências  de  planejamento  e       
implantação  de  políticas  pública  inovadoras,       
por  municípios  ou  órgãos  públicos  do  estado  de          
São  Paulo,  bem  como  iniciativas  da  Sociedade         
Civil  que  venham  a  cooperar  com  a  ação  do           
Poder  Público,  e  que  tenham  como  subsídio  o          
IPRS,  ou  então  tenham  tido  comprovado  efeito         
na  evolução  dos  parâmetros  trabalhados  pelo        
índice.   
Esta  fase  deverá  ter  seu  planejamento  iniciado         
no  segundo  semestre,  para  implementação  a        
partir   de   2022.   

  
Os  interessados  podem  obter  mais       

informações   pelos   e-mails    ilp@ap.sp.gov.br .     
  

Resultados   preliminares:   levantamento   
bibliográfico   IPRS   
  

A  revisão  bibliográfica  referente  à       
primeira  fase  do  programa  identificou  trabalhos        
acadêmicos  em  diversos  campos  do       
conhecimento  que  utilizaram  ou  referenciaram       
o  IPRS  em  suas  análises,  cuja  listagem         
preliminar   segue   abaixo:     

  
Aspectos   metodológicos   e   conceituais   
  

BELLINGIERI,  Julio  C.  (2019)  Mensurando  o        
desenvolvimento  dos  municípios  paulistas:  uma       
descrição  crítica  do  IDH-M,  IFDM  e  IPRS.         
Caderno  Prudentino  de  Geografia  41(1):       
21-44,   2019.   
  

TORRES,  Haroldo  G.;  FERREIRA,  Maria  P.;        
DINI,  Nadia  P.  (2003)  Indicadores  sociais:  por         
que  construir  novos  indicadores  como  o  IPRS.         
São   Paulo   em   Perspectiva    17(3-4):   80-90.   
  

VEIGA,  José  E.  (2003)  O  Índice  Paulista  de          
Responsabilidade  Social  (IPRS).   Valor ,      
8.4.2003.   
  

VEIGA,  José  E.  (2016)  Enfim,  uma  boa  métrica          
para   as   cidades.    Página   22 :   out/nov   2016,   p.23.   
  

Saúde   Pública   
  

BANZATTO,  Sofia  (2016).   Perfil  da       
mortalidade  no  Estado  de  São  Paulo  no         
período  de  2003  a  2013:  o  indicador  Anos          
Potenciais  de  Vida  Perdidos  (APVP)  e  causas         
básicas  de  óbito .  Dissertação  de  Mestrado,        
Faculdade  de  Medicina  de  Ribeirão  Preto  –         
USP.   
  

FRACOLLI,  Lislaine  A.  (2008).  Acidentes  por        
escorpiões  no  estado  de  São  Paulo:  uma         
abordagem  sócio-demográfica.   Revista     
UNINGÁ    18:   161-173.   
  

LOURENÇO,  Eloísio  C.;  GUERRA,  Luciane       
M.;  TUON,  Rogério  A.;  SILVA,  Sandra        
M.C.V.;  AMBROSANO,  Glaucia  M.B.;      
CORRENTE,  José  E.;  CORELLAZZI,  Karine       
L.;  VAZQUEZ,  Fabiana  L.;  NENEGHIM,       
Marcelo  C.;  PEREIRA,  Antonio  C.  (2014)        
Variáveis  de  impacto  na  queda  da  mortalidade         
infantil  no  Estado  de  São  Paulo,  Brasil,  no          
período  de  1998  a  2008.   Ciência  e  Saúde          
Coletiva    19(7):   2055-2062.   
  

MUKAI,  Adriana  O.  (2012)   Análise  espacial        
da  mortalidade  perinatal  no  Vale  do  Paraíba  –          
São  Paulo  –  Brasil  (2004-2008) .  Tese        
(Doutorado),   Faculdade   de   Medicina,   USP,   90p.   
  

OLIVEIRA,  Danise  S.  (2017).   Distribuição  de        
meningite  pneumocócita  no  Brasil  e       
distribuição  e  análise  espacial  de  meningite        
pneumocócita  no  Estado  de  São  Paulo,  no         
período  pré  (2005  a  2009)  e  pós-vacinação         
infantil  (2011  a  2013) .  Tese  de  Doutorado,         
Faculdade   de   Medicina   USP.   
  

PALHA,  Pedro  F.  (2008).  A  utilização  do  Ídice          
Paulista  de  Responsabilidade  Social  (IPRS)  e  e         
vulnerabilidade  social  (IPVS)  na  análise  da        
sustentabilidade  do  tratamento  supervisionado      
(TS)  em  dois  municípios  paulistas.   Jornal        
Brasileiro   de   Pneumologia    34   (supl.   1R):   R12.   
  

PINTO,  Alexandre  R.  (2016). Desempenho  dos        
Núcleos  de  Apoio  à  Saúde  da  Família         
participantes  do  Programa  Nacional  do  Acesso        
e  da  Qualidade  da  Atenção  Básica  de  acordo          
com  o  Indice  Paulista  de  Responsabilidade        
Social,  São  Paulo,  Brasil .  Dissertação  de        
Mestrado,   Escola   de   Enfermagem   –   USP.   
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A   Evolução   Histórica   dos     
Partidos   Políticos   no   Brasil   

  
  

Silvio   Gabriel   Serrano   NUNES   
  

Introdução   
  

Os  partidos  políticos  possuem  função       
primordial  na  estruturação  e  manutenção  da        
lógica  de  um  regime  democrático  que  demanda         
pluripartidarismo,  ou  seja,  a  existência  de        
diversas  agremiações  com  interesses,  ideologias       
e  projetos  a  serem  disputados  pela  via         
institucional  dentro  dos  parâmetros      
constitucionais  e  legais.  Como  instituições,       
apresentam  uma  história  de  avanços  e        
retrocessos  no  que  tange  à  consolidação        
institucional  e  à  participação  na  dinâmica        
democrática   do   Brasil.   

  
Protopartidos   Políticos   no   Brasil   Colônia   
(1500-1815)   

  
Durante  o  período  colonial  brasileiro       

(1500-1815),  em  razão  do  absolutismo  em        
Portugal  e  dos  termos  desfavoráveis  do        
chamado  “Pacto  Colonial”  para  o  Brasil,  não         
havia  a  mínima  ambiência  institucional  para  o         
surgimento  de  agremiações  partidárias  pela  via        
legal,   regida   pela   lógica   do   absolutismo.   

De  qualquer  forma,  já  durante  o  Brasil         
Colônia  identificavam-se  agrupamentos  que      
poderiam  ser  albergados  pelo  conceito  genérico        
de  protopartidos  políticos,  mais  precisamente,       
movimentos  questionadores  da  lógica  colonial       
perversa  para  o  Brasil,  sobretudo  em  termos         
econômicos,  e  que  defendiam  o  rompimento        
com  a  metrópole  pela  independência  do  Brasil,         
porém  com  graus  distintos  de  quebra        
paradigmática  do  modelo  colonial  e  de        
afastamento  do  modelo  de  organização  política        
da  metrópole,  conforme  explica  Reginaldo  de        
Souza  Vieira,  amparado  em  estudos  de  Vamireh         
Chacon   e   Orides   Mezzaroba:     

  
Aqueles  que  se  manifestavam  pela       
independência  da  colônia  em  relação  a        
Portugal  dividiam-se  em  três  agrupamentos:       
os  que  desejavam  a  independência  com  a         
implementação  do  regime  republicano,  que       
se  situavam  à  esquerda;  os  que  desejavam  a          

independência  com  a  implantação  do  regime        
monárquico,  que  se  situavam  ao  centro;  e         
aqueles  que  queriam  manter  um  vínculo  de         
semi-independência  com  Portugal,  que      
estavam   à   Direita.   (VIEIRA,   2010,   p.   63)   
  

Protopartidos   Políticos   no   Brasil   Reino   
(1815-1822)   

  
No  período  do  Brasil  Reino  (1815-1822)        

–  Reino  Unido  de  Portugal,  Brasil  e  Algarves,          
em  16  de  dezembro  de  1815  –,  operava  a           
mesma  lógica  das  agremiações  partidárias  do        
período  colonial,  a  exemplo  da  Revolução        
Pernambucana  de  1817,  um  processo       
revolucionário  sob  a  agremiação  de  lideranças        
em  torno  de  questões  e  projetos  como:  as          
insatisfações  com  o  governo  de  Dom  João  VI,          
que  instituiu  novos  impostos  para  a  manutenção         
da  Corte  no  Rio  de  Janeiro;  as  ideias  iluministas           
e  liberais;  os  debates  e  as  pretensões  de  uma           
independência  em  relação  a  Portugal;  e  a         
respectiva  estruturação  de  uma  forma       
republicana  de  governo,  além  da  questão  do         
trabalho   escravo.     

  
[...]  é  possível  que  identifiquemos  grupos  e         
até  associações  políticas  antes  da       
Independência  e  da  Constituição.  A  luta  pela         
predominância  de  certos  interesses  sociais       
sobre  outros,  dentro  do  organismo  do  Estado,         
é  sempre  uma  luta  política  e  de  grupos          
políticos,  qualquer  que  seja  o  regime        
instituído  no  mesmo  Estado.  Mas,  no  sentido         
técnico  constitucional,  não  podemos  chamar       
partidos  a  tais  grupos,  mas,  apenas  facções.         
(FRANCO,   1980,   p.   25)   
  

Partidos   Políticos   no   Brasil   Império   
(1822-1889)   

  
No  período  imperial  do  Brasil       

(1822-1889),  a  instituição  do  Poder  Moderador        
pela  Constituição  Política  do  Império  do  Brasil         
de  1824,  em  termos  práticos,  conferia  à  figura          
do  imperador  poderes  tão  amplos  e        
concentrados,  que  criava  grandes  obstáculos       
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para  a  estruturação  de  partidos  políticos,        
franqueando  assim,  segundo  Reginaldo  de       
Souza  Vieira  (2010,  p.  65),  “uma  concentração         
de  poder  tão  grande  que  inviabilizava  a         
perenidade  e  os  projetos  de  uma  organização         
partidária”.   

No  contexto  da  Regência  Trina       
Provisória,  vislumbram-se  três  agremiações:  i)       
exaltados  ou  jurujubas  que,  conjuntamente  com        
republicanos,  dariam  origem  ao  Partido  Liberal        
e  defendiam  “uma  nova  Carta  Constitucional,        
não  manchada  pela  outorga  imperial”  (VIEIRA,        
2010,  p.  66);  ii)  moderados  ou  chimangos,         
centristas  que  formariam  o  Partido  Conservador        
e  defendiam  a  constituição  outorgada  de  1824;         
iii)  caramurus,  que  defendiam  a  causa  do         
regresso  de  D.  Pedro  I,  com  um  viés  reacionário           
e  existência  efêmera,  até  pela  morte  do  primeiro          
imperador  do  Brasil  (VIEIRA,   2010,  p.  66),          
em   1834.     

No  período  da  Regência  Trina       
Permanente  e  da  Regência  Una,  as  agremiações         
mencionadas  anteriormente  se  fundiriam  em       
duas  frentes,  conferindo  contornos  mais       
precisos  e  vivos  ao  Partido  Liberal  e  ao  Partido           
Conservador,  esse  último,  advindo  da  fusão  dos         
caramurus  e  de  uma  parcela  dos  jurujubas         
(VIEIRA,   10,   p.   66):   

  
Os  liberais  representavam  a  burguesia       
urbana,  aliada  ao  idealismo  dos  bacharéis  e         
dos  profissionais  liberais  e  à  concepção        
reformista  e  progressista  daquelas  classes  que        
não  mantinham  um  comprometimento  direto       
com  o  regime  escravocrata  [...].  Por  outro         
lado,  os  conservadores  eram  os  legítimos        
representantes  da  ordem  vigente,  o  núcleo        
central  das  elites  reacionárias  e       
comprometidas  com  o  regime  escravocrata,       
as  quais  eram  formadas  pelos  grandes  grupos         
rurais  da  agricultura  e  da  pecuária.  (VIEIRA,         
2010,   p.   67)  

  
Partidos   Políticos   no   Brasil   República   
(desde   1889)     

  
Na  Primeira  República,  também  chamada       

de  “República  Velha”  (1889-1930),  nota-se  uma        
cultura  antipartidária  e,  devido  à  lógica  de  uma          
ampla  –  ou  ainda,  para  alguns,  excessiva  –          
descentralização  e  autonomia  política  de  cada        
Estado-membro,  não  havia  um  ambiente  para  o         
surgimento  de  partidos  políticos  nacionais,       
identificando-se  apenas  agremiações     
oligárquicas  que  defendendiam  os  interesses       

das  elites  estaduais,  uma  vez  que  cada  Estado          
da  federação  recém  implantada  possuía  o  seu         
partido  republicano  que,  por  sua  vez,        
viabilizava  o  “agrupamento  institucional  dos       
coronéis  locais.  Exceção  será  o  surgimento  do         
Partido  Comunista,  apesar  de  sua  efêmera        
existência   legal”   (VIEIRA,   2010,   p.   70) . .   

Nesse  sentido,  são  oportunas  as  palavras        
de  Campos  Sales,  quando  eleito  Presidente  da         
República  em  1898,  sobre  o  Partido        
Republicano  Federal  de  Francisco  Glicério       
(VIEIRA,   2010,   p.   70),   em   sua   época:     

  
Sem  rumo  certo,  de  tendências  indefinidas,        
não  revestia  nenhuma  das  condições       
essenciais  aos  altos  fins  a  que  se  destina  um           
partido  político  bem  constituído  [...].  O  que         
havia  na  alta  direção  era,  no  fundo,  um  grupo           
de  caudilhos  políticos,  todos  igualmente       
soberanos  e  ciosos  cada  um  de  sua  influência          
pessoal  [...].  Foi  dos  escombros  desta        
aberração    política   que   saíram   os   agrupamen-   
tos  em  que  se  achou  dividido  o  Congresso          
Nacional  quando  recebi  a  investidura  do        
poder.   ( apud    FRANCO,   1980,   p.   54)   
  

Na  Segunda  República  (1930-1937),      
advinda  da  Revolução  de  1930,  com  sua         
importante  pauta  de  moralização  do  processo        
eleitoral,  materializa-se  pelo  Decreto  n°  21.076,        
de  24  de  fevereiro  de  1932,  o  primeiro  Código           
Eleitoral  e  a  criação  da  Justiça  Eleitoral.  Os          
partidos  podiam  ser  provisórios  ou       
permanentes,  atendidos  certos  requisitos      
(VIEIRA,   2010,   p.   78) .   

Destaca-se  uma  omissão  do  constituinte       
na  Constituição  de  1934,  ao  não  vislumbrar  a          
necessidade  de  uma  disciplina  jurídica       
constitucional  para  estruturação  de  partidos       
políticos  nacionais  e  por  não  consagrar        
propriamente  dispositivo  às  agremiações      
partidárias   (VIEIRA,   2010,   p.   79).   

No  período  do  Estado  Novo  getulista,  a         
chamada  Terceira  República  (1937-1945),      
vgorando  a  Constituição  de  1937,  também        
chamada  de  “polaca”,  por  sua  inspiração  na         
constituição  polonesa  da  época,  de  afinidade        
fascista,  ocorre  uma  negativa  de  atividade        
partidária,  uma  vez  que,  como  explica  Vamireh         
Chacon   (1981,   p.   135):   

  
Foi  muito  fácil  a  Getúlio  Vargas        
responsabilizar  impunemente  os  partidos,      
para  justificar  seu  golpismo.  Eles  não  tinham         
estrutura,  organização,  nem  contatos      

  
  

  

Partidos Políticos no Brasil República
(desde 1889) 



Sínteses Didáticas 73

Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

  
  

  
permanentes  com  suas  bases,  dispersas  sem        
uma  rede  de  comunicações  e  transportes,        
então   ainda   a   aparecer   no   Brasil.   
  

Nos  termos  do  Decreto-lei  n°  37,  de  02          
de  dezembro  de  1937,  ocorreu  a  extinção         
sumária  dos  partidos  políticos,  sendo  vedada        
sua  organização,  sob  qualquer  forma,  mesmo  de         
uma  sociedade  civil  com  outras  finalidades  que         
tivesse  como  diretriz  divulgar  ideias  políticas,        
determinação  que  perdurou  até  a  promulgação        
de  uma  lei  eleitoral,  somente  no  final  da          
ditadura  getulista.  Conforme  explica  Vieira,       
(2010,   p.   83),   por   meio   de   seu   artigo   4º:     

  
Aos  partidos  já  existentes  até  a  data  do  golpe           
era  permitido  o  seu  funcionamento  como        
entidades  civis,  culturais  e  esportivas,  desde        
que  não  o  realizassem  sob  a  denominação         
anterior  (art.  4º)  (BRASIL.  Decreto-lei  37,  de         
2  de  dezembro  de  1937).  Era  o  cadeado          
sendo   colocado   à   oposição   ao   regime.   
  

No  período  da  chamada  Quarta       
República  (1945-1964),  destaca-se  o      
Decreto-lei  n°  7.586,  de  1945,  a  “Lei         
Agamenon”,  que  instituía  a  obrigatoriedade  de        
serem  os  partidos  políticos  criados  com  caráter         
nacional,  respeitando-se  alguns  requisitos      
(VIEIRA,  2010,  p.  86-87).  Ademais,  vale        
ressaltar   que:   

  
A  Constituição  dos  Estados  Unidos  do  Brasil         
de  1946  não  inovou  em  relação  à  legislação          
ordinária,  reconheceu  a  existência  dos       
partidos  políticos,  mas  não  lhes  deu  o         
tratamento  merecido.  Restou  inserido  no       
texto  constitucional  a  tese  dos  partidos        
nacionais;  da  representação  proporcional  no       
parlamento  (art.  40,  parágrafo  único);  da        
competência  da  Justiça  Eleitoral  (art.  119,  I)         
e  da  proibição  da  organização  de  partidos  que          
contrariassem  o  regime  democrático,  a       
pluralidade  partidária  e  os  direitos       
fundamentais  do  homem  (art.  141,  §  13)         
(BRASIL.  Constituição  do  Brasil,  de  18  de         
setembro   de   1946).   (VIEIRA,   2010,   p.   87)   
  

No  período  da  ditadura  militar,  a        
denominada  Quinta  República  (1964-1985),      
verifica-se  um  número  excessivo  de  leis  com  o          
escopo  de  dificultar  a  organização  e  o         
funcionamento  das  instituições  políticas,      
exigindo-se  requisitos  e  metas  de  cumprimento        
não  factível.  Tal  estratégia  da  ditadura        
objetivava  criar  as  condições  para  o  regime         

militar  elaborar  “um  posicionamento  ideológico       
hegemônico  ligado  à  estrutura  do  Estado”        
(VIEIRA,  2010,  p.  91),  ou  seja,  uma  lógica  de           
hegemonia  ideológica  imposta,  absolutamente      
incompatível  com  a  convivência  do  pluralismo       
partidário  de  ideologias,  típico  de  uma        
democracia.   

Em  15  de  julho  de  1965,  “foram  editados          
um  novo  Código  Eleitoral,  Lei  4.737/65  e  a          
primeira  Lei  Orgânica  dos  Partidos  Políticos        
(LOPP),  Lei  4.740/65.  Essa  última  tinha  por         
objetivo  disciplinar  o  funcionamento  dos       
partidos  existentes,  bem  como  a  criação  de         
novas  agremiações”   (VIEIRA,  2010,  p.  91),  ou         
seja,  um  conjunto  normativo  que  albergou  as         
referidas  dificuldades  para  a  viabilização  dos        
partidos   políticos.   

Destaca-se  ainda,  no  referido  período,       
um  bipartidarismo  artificial,  com  a  Aliança        
Renovadora  Nacional  (ARENA)  e  o       
Movimento  Democrático  Brasileiro  (MDB),      
“um  simulacro  de  normalidade  política”       
(VIEIRA,   2010,   p.   92)   criado   pela   ditadura.     

Com  a  chamada  Nova  República  ou        
Sexta  República  (desde  1985),  caracterizada       
pela  democratização  do  Brasil  e  pelo  advento         
da  Constituição  Cidadã  de  1988,  atesta-se  a         
nítida  preocupação  do  constituinte  de       
salvaguardar  o  pluripartidarismo  como  um  dos        
“princípios  fundamentais”  da  República      
Federativa  do  Brasil,  nos  termos  do  artigo  1°          
dessa  lei  magna,  no  sentido  de  se  garantir  a           
diversidade  de  ideologias,  projetos  e       
orientações  filosófico-políticas  das  agremiações      
partidárias,   típica   em   uma   democracia.   

Em  termos  mais  precisos,  o  constituinte        
de  1988  também  se  preocupou  em  resguardar  a          
liberdade  da  atividade  partidária,  desde  que       
respeitados   alguns   preceitos:   

    
Art.  17. É  livre  a  criação,  fusão,  incorporação         
e  extinção  de  partidos  políticos,  resguardados        
a  soberania  nacional,  o  regime  democrático,        
o  pluripartidarismo,  os  direitos  fundamentais       
da  pessoa  humana  e  observados  os  seguintes         
preceitos:   
I   – caráter   nacional;   
II  – proibição  de  recebimento  de  recursos        
financeiros  de  entidade  ou  governo       
estrangeiros   ou   de   subordinação   a   estes;   
III   – prestação   de   contas   à   Justiça   Eleitoral;   
IV  – funcionamento  parlamentar  de  acordo       
com   a   lei.   

  
  

  



Sínteses Didáticas 74

Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

  
  

  
§  1º É  assegurada  aos  partidos       
políticos autonomia  para  definir  sua  estrutura       
interna  e  estabelecer  regras  sobre  escolha,        
formação  e  duração  de  seus  órgãos        
permanentes  e  provisórios e  sobre  sua       
organização  e  funcionamento  e  para  adotar  os         
critérios  de  escolha  e  o  regime  de  suas          
coligações  nas  eleições  majoritárias,  vedada  a        
sua  celebração  nas  eleições  proporcionais,       
sem  obrigatoriedade  de  vinculação  entre  as        
candidaturas  em  âmbito  nacional,  estadual,       
distrital  ou  municipal,  devendo  seus  estatutos        
estabelecer  normas  de  disciplina  e  fidelidade        
partidária.   
  

Considerações   Finais   
  

A  grande  importância  do  estudo  das        
origens,  da  evolução  e  da  consolidação  dos         
partidos  políticos  no  Brasil  consiste  na        
instrumentalização  para  que  se  possa  entender  e         
buscar  soluções  e  aperfeiçoamentos  do  sistema        
político-partidário  e  da  democracia  no  Brasil,        
em  especial,  em  seus  momentos  desafiadores  e         
de   crise.   
  

Conceitos   fundamentais   
  

Protopartido  político:  designação     
genérica  para  agremiações  cujos  membros       
possuem  interesses  em  comum  e  um  projeto         
político  para  ocupar  funções  na  estrutura  de         
uma  dada  comunidade  política;  ainda  não        
revestidas  de  uma  institucionalidade,  tais       
agremiações  são  consideradas  antecessoras  dos       
partidos   políticos.   
  

Partido  político:  nos  termos  do  artigo  1º  da  Lei           
dos  Partidos  Políticos,  Lei  nº  9.096,  de  19  de           
setembro  de  1995,  “o  partido  político,  pessoa         
jurídica  de  direito  privado,  destina-se  a        
assegurar,  no  interesse  do  regime  democrático,        

a  autenticidade  do  sistema  representativo  e  a         
defender  os  direitos  fundamentais  definidos  na        
Constituição   Federal”.   
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  A   multiculturalidade   dos   
  quadrinhos   caricaturais   

  
  

Gazy   ANDRAUS   
  

Introdução   
  

Histórias  em  Quadrinhos  (HQ  ou  ainda        
simplesmente  quadrinhos)  são  veículos  de       
comunicação  e  expressão  artísticas  que  unem       
imagem  desenhada  a  (não  obrigatoriamente)       
textos.  Os  gibis  são  revistas  que  publicam  as          
HQ  (atualmente  reconhecidas  igualmente  como       
a  Nona  Arte),  bem  como  há  muitos  fanzines 43          
que  também  servem  principalmente  a  autores        
amadores  de  quadrinhos  fazerem  seus       
experimentos  como  publicações.  Em  outros       
países,  os  quadrinhos  têm  outras  denominações,        
como  em  Portugal,  em  que  são  chamados  de          
Bandas  Desenhadas  (BDs),  que  seriam       
equivalentes  ao  conceito  de  tiras  em        
quadrinhos.   

Há  todo  um  trabalho  interdisciplinar  e        
extremamente  complexo  envolvido  no  uso  das        
HQ  e  seus  congêneres  que  também  se         
apresentam  numa  linguagem  própria,  já  que  não         
são  literatura,  e  sim  uma  expressão        
artístico-comunicacional  de  linguagem  própria,      
tal   qual   o   cinema   também   o   é.     

Mister  lembrar  também  que  do       
hipergênero  dos  quadrinhos  derivam  as  tiras,  os         
cartuns  (desenhos  cômicos),  as  charges       
(desenhos  de  humor  político)  e  as  caricaturas         
(desenhos  exagerados  para  causar  humor)  e        
existem  dirigidos  tanto  para  o  público  infantil,         
como  juvenil  e/ou  adulto,  e  podem  se  distinguir          
entre  quadrinhos  comerciais  ou  autorais,  como        
um   trabalho   artístico   feito   por   um   autor.     

As  histórias  em  quadrinhos,  as  tiras,        
cartuns  e  charges  se  apresentam  em  revistas         
(gibis,  no  Brasil),  mas  também  em  jornais,         
álbuns  e  atualmente  na  Internet.  Além  disso,         
como  no  cinema  e  literatura,  as  HQ  transitam          
por  vários  temas  e  gêneros,  como  o  ficcional,          
ficcional-científico,  de  aventura,  realista      
(documental),  romântico,  o  biográfico,  o       
filosófico   etc.     

43  Revistas  manufaturadas  e  independentes  do  circuito         
comercial  oficial,  abordando  quaisquer  temas  e        
expressividades   artísticas.   

Outro  ponto  importante  a  se  focar  aqui,        
são  as  diferenças  entre  o  quadrinho  caricatural         
do  naturalista  (de  traços  realistas),  este  muito         
comum  em  histórias  em  quadrinhos  de        
temáticas  ditas  “sérias”  como  de  ação  e/ou         
heróis   e   super-heróis.   

 
Traços:   o   desenho   

 
Para  este  artigo,  o  importante  é        

demonstrar  as  diferenças  principais  e  o  aporte         
nas  artes  caricaturais,  foco  aqui  do  trabalho  (e          
da   apresentação),   incluindo   exemplos.   

Mas  a  palavra  desenho  deriva  da  italiana         
disegno ,  um  “vocábulo  surgido  em  meados  dos         
anos  mil  e  quatrocentos,  e  que  deu  origem  aos           
provincianismos  usados  em  outras  línguas  tais        
como   dessein ,  em  francês,   deseño ,  em        
espanhol,   design ,  em  inglês  e  o  nosso,         
desenho.”  (MARTINS,  2007).  O  autor  ainda        
explica  que  “as  palavras  em  italiano  e  português          
conservaram,  basicamente,  um  sentido  mais       
amplo  ligado  ao  conceito  originário,  aquele  que         
se  referia  não  só  a  um  procedimento,  um  ato  de            
produção  de  uma  marca,  de  um  signo         
(de-signo),  como  também,  e  principalmente,  ao        
pensamento,  ao  desígnio  que  essa  marca        
projetava.”   (MARTINS,   2007)   

Reiterando  a  questão  do  desenho,  seria        
interessante  verificar  e  entender  a  diferença  de         
um  desenho  para  a  anatomia  humana,  em  que          
consiste  ser  de  representação  naturalista  de        
outro  que  seja  caricatural.  Geralmente,  a        
proporção  humana  para  um  desenho  naturalista        
é  de  seis  e  meia  a  sete  cabeças  humanas  de            
altura,  enquanto  que  num  caricatural,  este        
padrão  não  é  seguido,  fazendo  com  que  as          
figuras  humanas  caricaturais  tenham  menos       
cabeças   de   altura,   por   exemplo.   

McCloud  (1995)  explica  que  para  a        
imagem  se  tornar  caricatural,  extraem-se       
detalhes  dela,  simplificando-a  (fig.1).  Assim,       
conforme  enfatizado,  nesse  estudo,  dá-se  o        
privilégio  ao  desenho  caricatural  (não  realista),        
atinente   ao   universo   do   humor.   
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Figura   1:   McCloud   e   a   representação.   
Fonte:   McCLOUD,   1995,   p.31.   
  

Cartum,   charge   e   caricatura   
  

A  seguir  apresentam-se  as  características       
e  diferenciações  aproximadas,  evitando      
confusões  e  facilitando  o  entendimento  ao  se         
mencionar   tais   linguagens,   quais   sejam:     

O  cartum  vem  da  palavra  inglesa   cartoon         
e  significa  literalmente  cartão,  que  é  o  suporte          
onde  eram  feitos  os  desenhos  ingênuos  e         
descompromissados  de  humor,  para  serem       
inseridos  nos  jornais  em  seus  primórdios.  O         
cartum,  geralmente,  constitui-se  de  um  só        
desenho,  uma  imagem  frequentemente  cômica  e        
universal   e   matriz   da   charge.   

A  charge  é  uma  arte       
artístico-comunicacional  largamente  utilizada     
pelos  jornais  impressos  como  resumo  autoral        
principal  ilustrativo  do  assunto  diário  de  maior         
notoriedade.  Nada  mais  são  que  a  configuração         
imagética  de  um  único  desenho,  mas  carregado         
de  crítica  social  e/ou  política  e  preso  a          
determinada  época  ou  fato  importante.   Charge        
é  uma  palavra  da  língua  francesa  e  significa          

“ataque”  ou  “carregar”  no  figurativo,       
constituindo-se   geralmente   de   um   só   desenho.     

O  cartum,  de  caráter  atemporal  e        
universal,  se  difere  da  charge  no  sentido  de  que           
esta  é  sempre  um  desenho  exagerado  de  caráter          
crítico,  em  geral  à  política,  e  preso  a          
determinada   época   ou   fato   importante.   

  
  

  
Figura   2.   Cartum   
Fonte:   Quino   
  

  
Figura   3:   Charge   
Fonte:   Jorge   Braga .   

  
  

  

  Cartum, charge e caricatura
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Figuras   4:   HQ.     
Fontes:   Quino.   

  
Por  seu  caráter  político  e  social,  a  charge          

pode  servir  como  importante  elemento       
historiológico,  portanto,  educacional.  A  palavra       
inglesa   charge  também  significa  ataque,  mas,        
na  Inglaterra,  refere-se  a  esta  modalidade  de         
desenho   como    cartoons .     

A  charge  ou  cartum  também  podem  se         
configurar  em  histórias  em  quadrinhos,       
constituídas  de  no  mínimo  dois  desenhos  em         
requadros,  sendo  que  o  segundo  é  uma         
continuação  do  primeiro.  As  tiras  são  também         
histórias  em  quadrinhos,  mas  num  formato        
geralmente  endereçado  à  horizontalidade  para  a        
mídia   do   jornal.   

A  caricatura  é  um  termo  que  anteveio  à          
charge  e  foi  designada  na  primeira  vez  no          
século  XVII,  para  classificar  os  desenhos        
satíricos  de  Agostinho  Carracci,  enfocando       
tipos  populares  da  cidade  de  Bolonha.  A         
caricatura  vem,  pois,  do  vocábulo  italiano        
caricare  e  significa  “carregar”,  “exagerar”  e,        
embora  em  nosso  país  esteja  muito  ligada  aos          
desenhos  que  satirizam  rostos,  pode  estar        
presente  também  como  a  caricaturização  de        
alguma  cena  ou  fato,  por  isto,  na  verdade,  em           
certa  medida  a  caricatura  se  torna  sinônima  de          
charge,  podendo  existir  em  qualquer  uma  das         
três  modalidades,  seja  no  cartum,  na  charge  ou          
nas  histórias  em  quadrinhos  (ou  tiras  em         
quadrinhos).  A  caracterização  da  palavra       
caricatura  como  referente  exclusivo  da       
representação  cômica  de  um  rosto  advém  de  um          
falso  atributo  semântico,  já  que  a  palavra         
portuguesa   “cara”   significa   rosto.   

 
Caricatural   não   é   o   “real”   (natural)   
 

Nas  questões  da  não  valorização  do        
desenho,  aponta-se  que  uma  gama  enorme  de        
pessoas  não  se  educa  iconicamente,      
desdenhando  por  desconhecimento  a  arte  dos        

desenhos,  e  em  especial  a  das  histórias  em          
quadrinhos,  conforme  enfatiza  Groensteen      
(2004)  referindo-se  a  isso  como  um        
“analfabetismo  icônico”.  Além  disso,  é  comum        
as  pessoas  também  não  se  aperceberem        
conscientemente  das  diferenças  existentes      
notórias  entre  as  representações  caricaturais  e        
as  naturalistas  (realistas,  conforme  os  exemplos        
na   figura   5).     

  

  
  

Figura   5.   Desenho   caricatural   e   natural   e   hachuras   
no   espaço   cósmico.     
Fonte:   Maurício   de   Sousa   produções.   

  
McCloud  (1995)  explica  que  para  a        

imagem  se  tornar  caricatural,  extraem-se  detalhes        
dela,  simplificando-a.  A  proporção  das  figuras        
desenhadas  humanas  geralmente  segue  os       
cânones  clássicos  de  6  a  6,5  “cabeças”  de  altura           
na  representação.  Já  o  caricatural,  geralmente        
desrespeita  esta  proporção  e  os  personagens  têm         
de  3  a  4  cabeças  de  altura,  conforme  se  verifica            
na  figura  3   do  personagem  caricaturizando  o         
ex-presidente   norte-americano.     

  
Apreciação   dos   traços   do   desenho   
  

Os  desenhos  de  quadrinhos  e  afins  se         
caracterizam  principalmente  por  meio  de  de        
traços  desenhados,  primeiramente  a  lápis  e        
depois  arte-finalizados  com  tinta  nanquim 44 ,       
traçados  com  canetas  e/ou  pincéis.  As  hachuras         
são  efeitos  gráficos  de  traços  que  dão  os          
variados  tons  de  “sombras”  e  funcionam  como         
recursos  de  contrastes  dando  ênfase  e        

44  Na  atualidade,  muitos  autores  trocam  o  papel  pela           
contraparte  física  dos  computadores  e   tablets  com  seus          
softwares,  e  desenham  diretamente  nos  suportes  virtuais.         
Ou  transitam  entre  esboçar  no  papel  e  arte-finalizar  no           
computador.   
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figura  5,  novamente).  Por  isso,  muitos  dos         
quadrinhos  são  esteticamente  em  preto  e  branco,         
embora  outra  gama  imensa  seja  colorizada        
(atualmente   por    softwares    de   computador).   

Então,  com  os  estilos  variados  dos        
autores,  independentemente  se  são  desenhos       
caricaturais  ou  naturalistas,  acaba  por  haver  uma         
apreciação  do  leitor  pelos  desenhos,  com  sua         
fruição  na  leitura  das  artes.  É  a  esta  capacidade           
que  se  denomina  alfabetismo  icônico,  como  versa         
Groensteen,   conforme   aqui   já   mencionado.   

  
Considerações   finais   
  

Percebe-se  que,  apesar  da  profusão  atual        
de  HQs  e  lançamentos  no  Brasil  (incluindo-se  a          
Internet),  pouco  se  discute  ou  se  verifica  acerca          
dos  desenhos  desses  quadrinhos,  análises  entre        
caricaturais  e  naturalistas,  de  estilos,  e  até         
estudos  (sejam  escolares  ou  universitários)       
propondo  a  fruição  estética  dos  desenhos  e  seus          
grafismos.   

Reiterando  a  questão  atinente  a  este        
quadro  geral,  aqui  se  busca  mostrar  um  pouco          
dessas  diferenças,  como  as  de  desenhos  de         
anatomia  humana,  que  sejam  de  representação        
naturalista,  de  outros  que  sejam  caricaturais  e  até          
os  antropomorfizados  –  personagens  que  são        
animais,  porém  de  conformação  física  desenhada        
similar  à  humana.  Neste  caso,  como  exemplo  do          
universo  de  Walt  Disney,  o  Morcego  Vermelho         
que  aparece  sobre  uma  moto,       
“antropomorfizado”  em  relação  a  um  pato  real  ou          
à  caricaturização  de  um  pato  em  desenhos         
animados  (ou  o  personagem  Pateta,  um  cão         
“bípede”  que  possui  outro  cão,  porém        
quadrúpede,   que   é   o   Pluto).   

Enfim,  é  um  campo  de  estudo  e  análise          
surpreendente,  dadas  as  variedades  de  estilos  nos        
traços,  personagens  e  HQs  que  são  encontradas         
no  Brasil  e  no  mundo,  que  enriquecem         
criativamente   a   inteligência   humana.   

  
Conceitos   fundamentais   
  

As  Histórias  em  Quadrinhos  (HQs)  são        
expressões  artístico-comunicacionais,  e  delas      
derivam  artes  afins,  como  tiras,  cartuns  e         
charges,  enriquecendo  o  universo  mental  do        
leitor.     
  

Esses  gêneros  afins,  bem  como  o  hipergênero  das          
HQs  são  essenciais  fontes  plurívocas,       
multiculturais  e  interdisciplinares  de  informação       

imagética  que  podem  ser  utilizadas  como        
ampliação  de  conhecimento  e  impulso  à        
criatividade  a  todas  as  fases  etárias        
(infantil/infanto-juvenil   e   adulta).   
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Derrida:   
a   justiça   da   desconstrução   

  
  

Julio   de   Souza   COMPARINI   
  

Introdução   
  

Jacques  Derrida  foi  um  pensador       
franco-argelino  conhecido  sobretudo  pela  sua       
associação  à  assim  chamada  filosofia  da        
desconstrução.  Um  aspecto  interessante  em  sua        
obra  relaciona-se  ao  fato  de  que  ela  se  dedica  a            
diagnosticar  as  dificuldades  do  pensamento  e  da         
vida  moderna  de  modo  geral  –  bem  como  a           
propor  sua  transposição  –  a  partir  de  um          
regresso  ao  fundador  da  tradição  filosófica        
ocidental,  Platão  –  o  que  faz  como  uma  espécie           
de  terapia,  no  sentido  de  tentar  entender         
exatamente  em  que  ponto  a  civilização        
começou,  supostamente,  a  dar  errado.  Entre        
seus  textos  destacam-se,  entre  outros:       
Gramatologia ,   A  escritura  e  a  diferença ,   A  voz          
e  o  fenômeno ,   A  farmácia  de  Platão  e   Força  de            
lei ,   esse   último   a   ser   explorado   na   sequência.   

Vale  lembrar,  ainda  a  título  geral  e  para          
retomar  uma  das  teses  básicas  do  pensador         
franco-argelino,  que  o  termo  desconstrução,  que        
marca  sua  filosofia,  adquire  a  princípio        
justamente  o  sentido  de  recusar  –  ou,  mais          
propriamente,  de  desconstruir  –  aquilo  que  ele         
denomina  de  platonismo:  a  crença  de  que  a          
existência  é  estruturada  em  pares  de  oposições         
hierarquizados  nos  quais  um  dos  elementos  é         
tido  como  mais  importante  e  valioso  que  o          
outro.   

São  inúmeros  os  binarismos  criticados       
pelo  desconstrucionismo:  alma/corpo,  bem/mal,      
essência/aparência,  inteligível/sensível,   
invisível/visível,  ser/devir,  sujeito/objeto,     
voz/escrita  etc.  Sobre  esse  primeiro  estilo  da         
desconstrução,  enfim,  importa  ter  claro  que  ele         
é  caracterizado  pela  genealogia,  ou  seja,  pela         
tentativa  de  se  conhecer  e  explicitar  a  história          
de   um   conceito   ou   tema.   

Em   Gramatologia ,  por  exemplo,  o  que        
está  em  causa  é  o  conceito  de  escrita.  Na  obra,  e             
também  em  outras  (especialmente  em   A        
farmácia  de  Platão ),  Derrida  recupera       
criticamente  uma  certa  resistência,  para  dizer  o         
mínimo,  da  filosofia  platônica  (verificada       
sobretudo  no  diálogo   Fedro )  em  relação  à         

escrita  (que  se  opera  ao  mesmo  tempo  em  que           
se   valoriza   a   vivacidade   da   oralidade).   
  

Força   de   lei:   a   justiça   da   desconstrução   
  

A  partir  da  obra   Força  de  lei:  o          
fundamento  místico  da  autoridade ,  de  1989,        
fica  claro  o  alcance  ético  e  político  do          
desconstrucionismo  de  Derrida:  temas  como       
democracia,   hospitalidade,   justiça   e   responsabi-   
lidade  são  articulados  de  modo  explícito  pelo         
filósofo  a  partir  desse  texto  (e  posteriormente         
em  outros,  como   Espectros  de  Marx ,  de  1993,  e           
Políticas   da   amizade ,   de   1994).   

Força  de  lei  é  um  texto  em  que  o  estilo            
da  desconstrução  praticada  é  outro,  mais        
estrutural  ou  formal,  cujo  escopo  é  o  exame  de           
aporias  ou  paradoxos  históricos.  Fixemos  um        
trecho    central    para     o      pensamento      exposto     
na   obra:   

 
O  direito  é  essencialmente  desconstruível,  ou        
porque  ele  é  fundado,  isto  é,  construído  sobre          
camadas  textuais  interpretáveis  e      
transformáveis  (e  esta  é  a  história  do  direito,          
a  possível  e  necessária  transformação,  por        
vezes  a  melhora  do  direito),  ou  porque  seu          
fundamento  último,  por  definição,  não  é        
fundado.  Que  o  direito  seja  desconstruível,        
não  é  uma  infelicidade.  Pode-se  mesmo        
encontrar  nisso  a  chance  política  de  todo         
progresso  histórico.  [...]  A  justiça  nela        
mesma,  se  algo  como  tal  existe,  fora  ou  para           
além  do  direito,  não  é  desconstruível.  Assim         
como  a  desconstrução  ela  mesma,  se  algo         
como  tal  existe.  A  desconstrução  é  a  justiça          
(DERRIDA,   2007,   p.   26-27).   
 
A  primeira  parte  de   Força  de  Lei  foi          

produzida  originalmente  por  Derrida  para  um        
debate  na   Cardozo  Law  School , em  Nova  York,         
em  outubro  de  1989. No  início  do  texto,         
Derrida  elogia  a  expressividade  do  idioma        
inglês  ao  se  referir  à  frase  “to  enforce  the  law”            
e,  particularmente,  à  palavra  “enforceability”,       
que  segundo  ele  possui  a  virtude  de  nos          
lembrar,  “literalmente,  que  não  há  direito  que         
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não  implique  nele  mesmo,  a  priori,  na  estrutura          
analítica  de  seu  conceito,  a  possibilidade  de  ser         
‘enforced’,  aplicado  pela  força”  (DERRIDA,       
2007,   p.   8).   

De  fato,  muitos  sistemas  legais  dão  a         
impressão  de  proteger  os  cidadãos  da        
alternativa  da  violência  não  proibida  por  meio         
da  legalidade:  um  sujeito  que  pratica  um  ato          
criminoso  dá  ensejo  à  ação  do  Estado  (da          
polícia,  de  um  tribunal  etc.).  Nós,  por  isso,          
parecemos  assumir  que  a  diferença  entre  a         
legalidade  e  a  ilegalidade  corresponde  à        
diferença  entre  uma  sociedade  pacífica  e  uma         
sociedade   violenta.     

Essa  visão,  diz  Derrida,  está  equivocada.        
A  oposição  entre  legalidade  e  ilegalidade  não         
está  alinhada  à  oposição  entre  violência  e  não          
violência,  nem  entre  violência  e  lei.  A  bem  da           
realidade,  o  que  o  direito  estabelece  é  uma          
distinção  entre  violência  legítima  e  violência        
ilegítima  (porque  o  que  o  Estado  faz,  afinal  de           
contas,  é  encarcerar  pessoas,  ou  tirar  dinheiro         
delas  –  em  casos  extremos,  ocorre  mesmo  de  o           
Estado   matar   pessoas).   

De  modo  mais  preciso,  ao  conceito  de         
direito  é  intrínseca  a  ameaça  de  efetivação  da          
violência,  que  deve  incidir,  de  fato,  sobre         
aqueles  que  o  descumprem  –  e  aqui  Derrida  se           
aproxima  de  Benjamin,  que  em  seu  ensaio         
“Crítica  da  violência”  fala  de  uma  violência         
cuja  “função  pode  ser  chamada  de  manutenção         
do   direito”   (BENJAMIN,   2011,   p.   132).   

Ora,  se  a  distinção  entre  violência        
legítima  e  violência  ilegítima  não  relativiza  em         
nada  a  natureza  violenta  do  direito,  é  preciso          
ainda  ir  além  e  lembrar  que  essa  diferenciação          
apenas  aparece  após  a  positivação  das  leis,  ou          
seja:  não  há  qualquer  tipo  de  norma  ou  ordem           
preexistente  que  garanta  que  aquilo  que        
entendemos  como  violência  legal  e  legítima        
seja   algo   justo.   

Chega-se,  com  isso,  a  um  ponto  central         
para  Derrida:  o  ato  fundador  do  direito,  seja  ele           
de  que  tipo  for,  é  por  definição  levado  a  termo            
sem  respaldo  legal  algum,  e  assim  pode  ser          
visto  com  um  ato  político  violento  que  precede          
a  distinção  entre  o  certo  e  o  errado  e           
simultaneamente   a   funda.   

A  violência  estrutural  do  ato  inaugural  do         
direito  permanece  indelevelmente  inscrita  nas       
leis,  ainda  que  se  evite  destacá-lo.  Isso  impõe          
como  que  uma  suspensão  ao  direito  enquanto         
tal,  a  impossibilidade  de  uma  fundação        
absoluta,  algo  como  ponto-cego  a  que        

Montaigne  e,  depois  dele,  Pascal,  chama  de  “o          
fundamento  místico  da  autoridade”      
(DERRIDA,   2007,   p.   21).     

Enfim,  a  violência  está  na  origem  do         
“fundamento  místico  da  autoridade”.  Porque       
ainda  que  as  leis  de  um  sistema  sejam          
democráticas  e  estáveis  (e  conhecidas  por        
todos),  não  se  pode  esquecer  que  há,         
inevitavelmente,  um  ato  fundador  de  tal  sistema         
que  carece  de  todas  essas  características  de         
legitimidade  (já  que  tal  ato,  sendo  fundador,  por          
definição  não  pode  referir-se  a  nenhuma  norma         
que   o   antecipe   ou   o   justifique).   

A  noção  de  suspensão  será  aprofundada        
por  Derrida  quando  do  tratamento  de  três        
aporias  relativas  ao  problema  do  direito.        
Justamente  a  sua  primeira  aporia  é  intitulada  de          
“a  epokhé  da  regra”.  Diz  ele  que  nosso  axioma           
mais  comum  da  perspectiva  ética  é  o  de  que           
para  que  se  tome  alguém  por  justo  ou  injusto,           
ou  para  que  alguém  exerça  a  justiça  ou  a  viole,            
é  preciso  que  tal  ser  seja  livre  e  responsável  por            
sua  ação,  seu  comportamento,  seu  pensamento,        
sua   decisão   (DERRIDA,   2007,   p.   43).     

Nesse  ponto,  a  bem  dizer,  o  que  está  em           
exame  é  a  questão  da  liberdade.  De  um  lado,  a            
liberdade  pode  consistir  em  seguir  uma  norma.         
Mas,   diz   Derrida:   

[...]  se  o  ato  consiste  simplesmente  em         
aplicar  uma  regra,  desenvolver  um       
programa  ou  efetuar  um  cálculo,  ele  será         
talvez  legal,  conforme  ao  direito,  e        
talvez,  por  metáfora,  justo,  mas  não        
poderemos  dizer  que  a  decisão  foi  justa.         
Simplesmente  porque  não  houve,  nesse       
caso,   decisão   (DERRIDA,   2007,   p.   43).     
Para  que  uma  decisão  seja  justa,  insiste         

Derrida,  não  só  o  juiz  deve  seguir  uma  regra,           
mas  também  deve  ele,  de  algum  modo,        
promover  um  ato  interpretativo  que  a        
reinstaure,  como  se  ela  não  existisse  de         
antemão  e  tivesse  sido  produzida  para  aquele         
caso  concreto.  Nesses  termos,  uma  decisão  livre         
visando  a  justiça  deve  ser  simultaneamente       
“regrada  e  sem  regra,  conservadora  da  lei  e          
suficientemente  destruidora  ou  suspensiva  da       
lei  para  dever  reinventá-la  em  cada  caso,         
re-justificá-la  [...]”  (DERRIDA,  2007,  p.  44).  O         
sentido  de  suspensão  do  juízo  é  precisamente  o          
que  se  quer  grafar  com  a  palavra  grega          
“epokhé”.   

Cada  caso,  diz  Derrida,  é  um  outro  novo          
caso,  cada  decisão  é  diferente  e  demanda  uma          
interpretação  particular,  que  nenhuma  regra       
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codificada  previamente  pode  garantir.  Se  um        
juiz  segue  programaticamente  um  código,  ele  é         
somente  uma  máquina  de  calcular.  O  cálculo         
estrito  ou  a  arbitrariedade  são  ambos  injustos,         
ao  mesmo  tempo  que  estão  envolvidos  em         
qualquer  decisão.  Por  isso,  no  presente,  não  se          
pode  dizer  que  um  julgamento,  ou  uma  decisão          
é  justa  de  modo  puro,  por  assim  dizer.  A           
própria  reinstituição  da  norma  em  uma  decisão         
é  uma  espécie  de  violência,  uma  vez  que  não  se            
ajusta  perfeitamente  aos  códigos  previamente       
instituídos.  A  lei  é  sempre,  no  fim  das  contas,           
segundo  Derrida,  fundada  em  violência.  E  a         
reinstituição  violenta  da  lei  significa  que  a         
justiça   é   impossível.   

Derrida  chama  a  segunda  aporia  de  “a         
assombração  do  indecidível”  (Derrida,  2007,  p.        
46).  Uma  decisão  começa  com  a  iniciativa  de          
conhecer  o  caso,  ler,  compreender,  interpretar  a         
lei  e  até  mesmo  calculá-la.  Mas  para  tomar  uma           
decisão,  primeiro  é  preciso  experimentar  o  que         
se  chama  de  “indecidível”.  É  preciso  atinar  para          
o  dado  de  que  o  caso,  sendo  único  e  singular,            
não  cabe  nos  códigos  anteriormente       
estabelecidos  e,  assim,  uma  decisão  a  partir        
disso   parece   ser   impossível.     

O  indecidível,  para  Derrida,  não  é  apenas         
uma  oscilação  entre  duas  significações  ou        
regras  contraditórias  e  ao  mesmo  tempo        
imperativas.  É  a  experiência  do  que,  embora         
estranho  ao  calculável  e  à  regra,  ainda  assim          
deve  ser  decidido.  Adverte  Derrida  que  aquela         
decisão  que  abre  mão  de  enfrentar  a  prova  do           
indecidível  não  é  uma  decisão  livre,  mas  só          
uma  “aplicação  programável  ou  o       
desenvolvimento  contínuo  de  um  processo       
calculável.  Ela  seria,  talvez,  legal,  mas  não  seria          
justa”   (DERRIDA,   2007,   p.   47).   

Com  a  experiência  da  indecidibilidade       
vivenciada,  a  decisão  segue  novamente  uma        
regra  e,  assim,  deixa  de  ser  atualmente  justa.  A           
justiça,  portanto,  sempre  está  no  futuro,  nunca         
no  presente.  A  decisão  presente  ou  não  seguiu          
uma  regra  e,  portanto,  é  injusta,  ou  seguiu  uma           
regra  e,  ao  seguir  uma  regra  por  definição  sem           
fundamento,  torna  a  deliberação  igualmente       
injusta.  Essa  injustiça  implacável  é  a  razão  pela          
qual  a  provação  do  indecidível  nunca  fica,  de          
fato,  no  passado.  Ela  continua  voltando  e  sua          
“fantasmaticidade  desconstrói  do  interior  toda       
garantia  de  presença,  toda  certeza  ou  toda         
pretensa  criteriologia  que  nos  garanta  a  justiça         
de   uma   decisão”   (DERRIDA,   2007,   p.   48).   

Derrida,  assinala,  no  fim  da  abordagem       
da  segunda  aporia,  que  embora  a  justiça  seja          
impossível  atualmente  e,  assim,  seja  sempre        
pensada  em  termos  futuros,  não  se  está  a  seguir           
um  ideal  regulador  kantiano,  o  que  será         
aprimorado  na  terceira  e  última  aporia,        
denominada  “a  urgência  que  barra  o  horizonte        
do   saber”   (DERRIDA,   2007,   p.   51).   

O  exame  da  terceira  aporia  se  inicia  com          
a  ênfase  do  autor  no  fato  de  que  se  mantém            
reserva  em  relação  a  horizontes,  e  frisa  a          
etimologia  grega  da  palavra  em  questão:  “[...]  é          
ao  mesmo  tempo  a  abertura  e  o  limite  da           
abertura,  que  define  ou  um  progresso  infinito,         
ou  uma  espera”  (DERRIDA,  2007,  p.  51).  Não          
obstante,  a  justiça,  mesmo  que  não  seja         
apresentável,  não  espera.  Uma  decisão  justa        
sempre  é  necessária  de  modo  imediato.  E  a          
decisão  “não  pode  se  permitir  a  informação         
infinita  e  buscar  o  saber  sem  limite  das          
condições,  das  regras  ou  dos  imperativos        
hipotéticos  que  poderiam  justificá-la”      
(DERRIDA,  2007,  p.  51).  O  momento  da         
decisão  em  si  permanece  um  momento  finito  de          
precipitação  e  urgência.  O  instante  da  decisão  é,          
então,  o  momento  da  loucura,  diz  Derrida         
lembrando  de  Kierkegaard,  atuando  no  escuro        
do   não-saber   e   da   não-regra.     

Mais  uma  vez,  temos  um  momento  de         
violência  eruptiva.  Essa  urgência  é  a  razão  pela          
qual  a  justiça  não  tem  horizonte  de  expectativa          
(nem  reguladora,  nem  messiânica).  A  justiça        
continua  sendo  um  evento  possível,  um  porvir,         
algo  que  talvez  aconteça.  Segundo  Derrida,        
então,  a  justiça,  uma  vez  que  não  é  apenas  um            
conceito  jurídico  ou  político,  “abre  ao  porvir  a          
transformação,  a  refundição  ou  a  refundação  do         
direito  e  da  política”  (DERRIDA,  2007,  p.  55).          
Para  o  filósofo,  somente  se  pode  falar  em          
justiça  na  medida  em  que  entreveja  como  viável          
o  extravasamento  do  cálculo,  das  regras,  dos         
programas,  das  antecipações  etc.  E  assim        
conclui  sua  especulação:  “A  justiça,  como        
experiência  da  alteridade  absoluta,  é       
inapresentável,  mas  é  a  chance  do        
acontecimento  e  a  condição  da  história”        
(DERRIDA,   2007,   p.   55).     
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Conceito   fundamental   
  

Desconstrução:  estratégia  de  crítica  da  tradição        
metafísica  ocidental  que  não  se  elabora  a  partir          
de  uma  doutrina  ou  método  específico,  mas         
pela  fissura  das  hierarquias,  das  ideologias  e         
dos   opostos   estabelecidos   e   estabilizados.   
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Gestão   de   Riscos   Geológicos   
e   Políticas   Públicas:     

conceitos   fundamentais   e   análise   multidimensional     
  
  

Alex   PELOGGIA   
  

Introdução   
  

O  problema  das  áreas  de  risco  e  dos          
desastres  geológicos  naturais  e  antropogênicos       
é  uma  questão  eminentemente  do  âmbito  da         
política  pública,  e  apresenta  particularidades       
que  devem  ser  levadas  em  conta  para  a          
compreensão  do  papel,  da  responsabilidade  e        
das  possibilidades  da  atuação  do  poder  público         
em  seu  equacionamento.  Nesta  palestra  é        
proposta  a  discussão  de  uma  abordagem        
multidimensional  para  a  gestão  de  riscos,        
conceito  que  vem  sendo  desenvolvido  pelo        
autor,  apontando-se  como  as  diversas       
perspectivas  de  análise  aportam  conhecimento  e        
influenciam  as  possibilidades  de      
desenvolvimento  de  uma  política  eficiente  e        
eficaz   

  

Equação   Fundamental   do   Risco   Geológico   
  

O  conceito  de  risco  geológico  tem  sido         
apresentado,  na  literatura,  por  equações       
simbólicas  que  associam  três  variáveis,  como        
representado  abaixo,  e  que  denominamos  de        
“equação   fundamental”:   
  

R   =   P   .   V.    E   
  

Nesta  formulação,  “R”  significa  o  risco,        
“P”  o  perigo  relacionado  com  a  possibilidade         
de  ocorrência  de  um  fenômeno  geológico        
(natural  ou  antropogênico)  potencialmente      
destrutivo,  “V”  a  vulnerabilidade  e  “E”        
representa  os  elementos  afetados  (potenciais       
vítimas  e  perdas  econômicas).  Tais  dimensões        
podem   ser   verificadas   no   exemplo   da   figura   1.   

  

  
  

Figura  1.  Caracterização  de  variáveis  de  perigo,  vulnerabilidade  e  elementos  afetados  em  situação  de  risco  que                  
evoluiu   para   desastre   tecnogênico.   
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Políticas   públicas   
  

A  questão  dos  riscos  geológicos  e        
assuntos  correlatos,  notadamente  defesa  civil  e        
segurança  geotécnica,  tem  sido  direta  ou        
indiretamente  abordada  desde  a  Constituição       
Federal  e  a  Constituição  do  Estado  de  São          
Paulo.  No  âmbito  federal,  a  Lei  12.608/2012,         
institui  a  Política  Nacional  de  Proteção  e         
Defesa  Civil  –  PNPDEC,  dispõe  sobre  o         
Sistema  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil   -          
SINPDEC  e  o  Conselho  Nacional  de  Proteção  e          
Defesa  Civil  –  CONPDEC,  e  autoriza  a  criação          
de  sistema  de  informações  e  monitoramento  de         
desastres,   e   dispõe   que:   
  

Art.  2º  É  dever  da  União,  dos  Estados,  do           
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  adotar  as         
medidas  necessárias  à  redução  dos  riscos  de         
desastre.     
§  1º  As  medidas  previstas  no  caput  poderão          
ser  adotadas  com  a  colaboração  de  entidades         
públicas   ou   privadas   e   da   sociedade   em   geral.     
§  2º  A  incerteza  quanto  ao  risco  de  desastre           
não  constituirá  óbice  para  a  adoção  das         
medidas  preventivas  e  mitigadoras  da       
situação   de   risco.     

  
Estão  aí  apontados  claramente  alguns       

aspectos  fundamentais,  que  expressam  a       
percepção,  por  parte  do  legislador,  da  natureza         
do  problema  enfrentado,  ao  prever  a        
responsabilidade  compartilhada  dos  entes      
federativos,  a  participação  da  sociedade  e,  não         
menos  importante,  a  necessidade  de  atuação        
tendo   em   vista   o   princípio   da   precaução.   

Entre  as  diretrizes  e  objetivos  dessa        
política   temos: ,     
  

Art.  3º  A  PNPDEC  abrange  as  ações  de          
prevenção,  mitigação,  preparação,  resposta  e       
recuperação  voltadas  à  proteção  e  defesa        
civil.     
Parágrafo  único.  A  PNPDEC  deve  integrar-se        
às  políticas  de  ordenamento  territorial,       
desenvolvimento  urbano,  saúde,  meio      
ambiente,  mudanças  climáticas,  gestão  de       
recursos  hídricos,  geologia,  infraestrutura,      
educação,  ciência  e  tecnologia  e  às  demais         
políticas  setoriais,  tendo  em  vista  a  promoção         
do   desenvolvimento   sustentável.     
Art.   4º   São   diretrizes   da   PNPDEC:     
I  -  atuação  articulada  entre  a  União,  os          
Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios         
para  redução  de  desastres  e  apoio  às         
comunidades   atingidas;     

II  -  abordagem  sistêmica  das  ações  de         
prevenção,  mitigação,  preparação,  resposta  e       
recuperação;     
III  -  a  prioridade  às  ações  preventivas         
relacionadas   à   minimização   de   desastres;     
IV  -  adoção  da  bacia  hidrográfica  como         
unidade  de  análise  das  ações  de  prevenção  de          
desastres   relacionados   a   corpos   d’água;     
V  -  planejamento  com  base  em  pesquisas  e          
estudos  sobre  áreas  de  risco  e  incidência  de          
desastres   no   território   nacional;     
VI   -   participação   da   sociedade   civil.     
Art.   5º   São   objetivos   da   PNPDEC:     
I   -   reduzir   os   riscos   de   desastres;     
II  -  prestar  socorro  e  assistência  às         
populações   atingidas   por   desastres;     
III   -   recuperar   as   áreas   afetadas   por   desastres;    
IV  -  incorporar  a  redução  do  risco  de  desastre           
e  as  ações  de  proteção  e  defesa  civil  entre  os            
elementos  da  gestão  territorial  e  do        
planejamento   das   políticas   setoriais;     
V  -  promover  a  continuidade  das  ações  de          
proteção   e   defesa   civil;     
VI  -  estimular  o  desenvolvimento  de  cidades         
resilientes  e  os  processos  sustentáveis  de        
urbanização;    
VII  -  promover  a  identificação  e  avaliação         
das  ameaças,  suscetibilidades  e      
vulnerabilidades  a  desastres,  de  modo  a  evitar         
ou   reduzir   sua   ocorrência;     
VIII  -  monitorar  os  eventos  meteorológicos,        
hidrológicos,  geológicos,  biológicos,     
nucleares,  químicos  e  outros  potencialmente       
causadores   de   desastres;     
IX  -  produzir  alertas  antecipados  sobre  a         
possibilidade  de  ocorrência  de  desastres       
naturais;     
X  -  estimular  o  ordenamento  da  ocupação  do          
solo  urbano  e  rural,  tendo  em  vista  sua          
conservação  e  a  proteção  da  vegetação        
nativa,  dos  recursos  hídricos  e  da  vida         
humana;     
XI  -  combater  a  ocupação  de  áreas         
ambientalmente  vulneráveis  e  de  risco  e        
promover  a  realocação  da  população       
residente   nessas   áreas;     
XII  -  estimular  iniciativas  que  resultem  na         
destinação   de   moradia   em   local   seguro;     
XIII  -  desenvolver  consciência  nacional       
acerca   dos   riscos   de   desastre;     
XIV  -  orientar  as  comunidades  a  adotar         
comportamentos  adequados  de  prevenção  e       
de  resposta  em  situação  de  desastre  e         
promover   a   autoproteção;   e     
XV  -  integrar  informações  em  sistema  capaz         
de  subsidiar  os  órgãos  do  SINPDEC  na         
previsão  e  no  controle  dos  efeitos  negativos         
de  eventos  adversos  sobre  a  população,  os         
bens   e   serviços   e   o   meio   ambiente.     
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Certamente,  trata-se  de  uma  concepção       

de  política  pública  complexa  e  integrada,        
multidimensional,  e  de  dificílima      
implementação  em  termos  da  efetividade  que  se         
desejaria  dela.  É  neste  sentido  que  a  abordagem          
que  propomos  aqui,  conquanto  proposta  antes        
da  Lei  12....  se  coloca,  ou  seja,  a  de  verificar            
maneiras  de  se  abordar  ao  menos  alguns  dos          
diversos  elementos  acima  elencados.  Todavia,       
antes  de  entrarmos  na  abordagem       
multidimensional,  é  de  interesse  citar  que,  no         
Estado  de  São  Paulo,  cuja  Constituição  já         
abordava  a  questão  das  áreas  de  risco  ,  o           
Decreto  Nº  57.512/2011,  que  instituiu  o        
Programa  Estadual  de  Prevenção  de  Desastres        
Naturais  e  de  Redução  de  Riscos  Geológicos,         
mesmo  antes  da  lei  federal  acima  referida,         
também  abordou  o  tema  em  termos  de  um          
apolítica   pública   bem   estruturada,   Vejamos:   

  
Artigo  2º  -  O  programa  instituído  pelo  artigo          
1º   deste   decreto   tem   por   objetivos:   
I  -  promover  o  diagnóstico  atualizado  dos         
perigos  e  de  riscos  de  escorregamentos,        
inundações,  erosão  e  colapso  de  solo,        
estabelecendo  prioridades  para  mapeamento      
de  áreas  de  risco  existentes  no  Estado  de  São           
Paulo;   
II  -  desenvolver  estratégias  de  planejamento        
de  uso  e  ocupação  do  solo,  ordenamento         
territorial  e  planejamento  ambiental,  a  fim  de         
promover  uma  adequada  ocupação  do       
território;   
III  -  integrar  e  estimular  estratégias  para  o          
monitoramento  e  fiscalização  em  áreas  de        
risco  e  em  áreas  sujeitas  a  perigos         
geológicos,  para  evitar  que  as  áreas  se         
ampliem   e   que   ocorram   acidentes   danosos;   
IV  -  sistematizar  ações  institucionais  e        
procedimentos  operacionais  para  redução,      
mitigação  e  erradicação  do  risco,  em  sintonia         
com  as  políticas  em  andamento  no  âmbito         
das   Secretarias   de   Estado   e   dos   municípios;   
V  -  promover  a  capacitação  e  o  treinamento          
de  equipes  municipais  e  demais  agentes  com         
responsabilidades  no  gerenciamento  de  risco,       
bem  como  a  disseminação  da  informação  e         
do  conhecimento  acerca  das  situações  de        
risco  à  população,  aumentando  a  percepção  e         
a  participação  comunitária,  na  busca  de        
soluções.   

  
Conforme  o  primeiro  boletim  do  Grupo        

de  Articulação  de  Ações  executivas  desse        
Programa  Estadual  (BROLLO  e  TOMINAGA,       
2012),  haveria  quatro  tipos  de  ações  a  serem          
desenvolvidas  na  implementação  dessa  política       

pública:  ações  de  diagnóstico,  com  o  objetivo         
de  conhecer  o  cenário  de  desastres,  riscos  e          
instrumentos  de  gestão  existente  no  Estado;        
ações  de  planejamento,  que  visam  evitar  que         
surjam  novos  problemas  ou  a  ampliação  dos  já          
existentes;  ações  de  monitoramento  e  resposta  a         
emergências,  visando  controlar  o  surgimento  de        
novos  problemas  bem  como  o  agravamento  dos         
problemas  já  instalados;  ações  de  intervenção,        
erradicação  e  mitigação,  consistindo  na       
promoção  de  medidas  estruturais  e  não        
estruturais  para  reduzir  ou  erradicar  o  problema         
identificado;  e  ações  de  capacitação  ou        
informação,  para  promoção  de  capacitação,       
treinamento   e   disseminação   do   conhecimento.     

Novamente,  percebe-se  aqui  que  o       
cumprimento  dos  objetivos  propostos,  assim       
como  os  elencados  na  lei  federal,  não  é  tarefa           
fácil.  Justamente  porque  todas  as  categorias  de         
ações  necessárias  envolvem  variáveis  e       
dimensões  múltiplas  e  diferentes  naturezas.  É        
aqui  que  o  conceito  de  análise  multidimensional         
de   riscos   geológicos   se   insere.   

  
A   análise   multidimensional   

  
Se  desdobrarmos  a  equação      

fundamental  (R  =  P  .  V.  E)  a  partir  de  suas             
variáveis  individuais,  poderemos  propor  uma       
“equação  fundamental  modificada  :  R  =  f  (P,  V,           
E).  Nessa  formulação,  o  risco  aparece  não  como          
um  produto,  mas  como  uma  função  do  perigo,          
da  vulnerabilidade  e  dos  elementos  afetados,        
sendo  que  a  definição  de  cada  um  desses  fatores           
envolve  diferentes  perspectivas  de  análise  que        
deverão   ser   integradas.   São   elas:   
  

1.  A  perspectiva  geológica  “propriamente       
dita”:  Trata-se  de  investigar  a  natureza,  as         
causas,  a  abrangência  e  as  possíveis        
consequências  das  situações  de  risco  em        
função  da  caracterização  dos  fenômenos       
potencialmente  destrutivos,  de  modo  a  se        
definir  e  orientar  as  medidas  a  serem  tomadas          
para  o  equacionamento  da  situação.  Implica        
na  definição  da  variável  suscetibilidade       
geológica   (Sgeo),   natural   ou   antropogênica.   
2.  Juntamente  com  a  geológica,  a  perspectiva         
geotécnica  configura  o  “núcleo  duro”  da        
análise  de  riscos  tradicional.  Corresponde  a        
duas  variações:  Quantificação  de  processos       
geradores  de  risco  em  complementação  à        
análise  geológica;  Definição  de  intervenções       
de  estabilização.  Resulta  na  variável       
segurança  geotécnica  (SGt),  natural  ou       
antropogênica.   
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3.  Central  na  condução  de  políticas  de         
prevenção  e  resposta  a  desastres,  a        
perspectiva  administrativa  implica  na      
organização  de  serviços,  protocolos  ou       
padrões  de  atuação,  associados  a  definições        
de  responsabilidades  e  alocação  de  recursos,        
humanos  e  materiais,  para  a  consecução  dos         
objetivos.  Esbarra  frequentemente  nos      
problemas  usuais  do  serviço  público,       
incluindo-se  aí  a  descontinuidade  entre       
gestões.  Ou  seja,  trata-se  de  verificar  de  que          
forma  o  poder  público  atua  no  sentido  de          
resolver  o  problema  dos  riscos  geológicos,        
que  ações  e  políticas  propõe  e  opera  e  de  que            
modo.  A  variável  relacionada  é  a        
Eficiência-Eficácia   Administrativa   (EEA).   
4.  A  perspectiva  legal,  cuja  função  é  pôr  em           
evidência  obrigações  do  estado  e  de  seus         
agentes  e  agências,  em  termos  de  sua         
atuação,  fundamenta-se  nas  disposições      
constitucionais    básicas    (notadamente   o   prin-   
cípio  de  eficiência),  que  ficaram  por  muito         
tempo  sem  especificação.  O  advento  de        
disposições  como  as  tratadas  neste  texto        
veio  a  fornecer  elementos  decisivos  para        
nortear  tal  atuação,  sendo  portanto  um  campo         
que  teve  relevante  progresso  na  última        
década.  Implica  no  fator  de  constrangimento        
legal   (CL)   
5.  A  perspectiva  sócio-econômica  fornece  o        
entendimento  dos  condicionantes     
relacionados  à  presença  de  elementos       
potencialmente  afetados  e,  não  menos       
importante,  sua  vulnerabilidade.  Trata-se  de       
uma  dimensão  de  difícil  enfrentamento  e        
resolução,  pois  implica  subvariáveis  como       
renda,  emprego,  uso  do  território  e  acesso  à          
moradia,  o  que  justifica  plenamente  sua        
consideração  como  uma  questão  central       
relacionada  à  origem  e  configuração  do  risco         
como  construção  social,  que  se  manifesta  de         
forma  diferenciada  em  distintas  sociedades  e        
culturas.  Esta  dimensão  fornece  os  fatores:        
VS:  vulnerabilidade  social  e  AE:  abrangência        
da   exposição.   
6.  Se  a  economia  é  a  arte  de  gerenciar           
recursos  escassos,  podemos  falar  da  política        
como  a  arte  de  conciliar  interesses  diversos,         
eventualmente  divergentes.  Sendo  a      
aplicação  de  recursos  disponíveis  na       
sociedade,  agenciados  pelo  Estado,  definida       
pela  discussão  política,  tal  esfera  se  mostra        
decisiva  na  questão.  A  diferença  entre  se  ter          
uma  política  pública  bem  delineada  e  a         
mesma  ser  efetivada  de  forma  eficiente  e         
eficaz  é  uma  resultante  do  embate  que         
envolve  decisões  sobre  prioridades,  no       

âmbito  da  sociedade  e  de  seus  representantes.         
Nesse  contexto,  temos  a  variável  iniciativa        
política   (IP).     
7.  A  perspectiva  ambiental  refere-se  a  uma         
dimensão  contextual  cada  vez  mais       
considerada,  afetando  de  forma  abrangente  as        
outras,  por  meio  das  consequências  das        
alterações  dos  processos  da  dinâmica  de        
interações  entre    
biosfera-litosfera/pedosfera-hidrosfera-atmos 
fera  e  tecnosfera,  inclusive  econômicos  e        
políticos.  Aqui,  o  fator  de  desequilíbrio        
ambiental  (DA)  opera  como  variável       
proporcional   ao   risco.   
8.  A  dimensão  histórico-geográfica  na  análise        
de  riscos  (perspectiva  geohistórica)  é       
evidenciada  em  associação  ao  caráter  das        
situações  consideradas,  que  se  modificam       
com  o  tempo  e  afetam  os  três  fatores  da           
equação  fundamental:  os  efeitos  dos  desastres        
estão  relacionados  com  a  interação  de        
diferentes  sistemas  dinâmicos,  resultantes  do       
meio  geológico  e  de  sua  apropriação,  que  se          
concretizam  no  território.  O  modo  como  se         
dá  tal  apropriação  configura  a  suscetibilidade        
geo-história   ao   risco   (SGH).   
9.  A  percepção  associada  às  situações  de         
risco  é  o  elemento  central  da  perspectiva  de          
análise  subjetiva,  que  afeta  desde  o        
julgamento  profissional  até  a  maneira  pela        
qual  as  pessoas  reagem  ou  se  comportam         
diante  das  situações  (que  tem,  efetivamente,        
fortes  condicionantes  psíquicos  e      
psico-sociais).  Daqui  temos  as  variáveis       
fatalismo  (F),  ou  acomodação  ao  risco,  e         
percepção   (P),   ou   construção   do   risco.     
10.  Por  fim,  temos  a  perspectiva  educativa,         
que  visa  atuar  no  grau  de  conhecimento  que          
as  pessoas  dispõe  acerca  da  natureza  do  risco,          
procurando  dessa  forma  influenciar  na       
vulnerabilidade,  por  meio  de  uma  educação        
preventiva.  Esta,  no  entanto,  é       
frequentemente  feita  de  maneira  até  simplória        
e  burocrática,  descolada  da  dimensão       
subjetiva.  A  variável  envolvida  é  o        
conhecimento   do   risco   (CR).     

  
A  conjunção  das  variáveis  derivadas  da        

análise  das  dimensões  acima  consideradas,  por        
meio  da  equação  fundamental  modificada  (R  =         
f  (P,  V,  E)),  leva  ao  que  denominamos  de           
equação  fundamental  desdobrada  (figura  2),  em        
que  o  risco  é  considerado  em  função  direta  ou           
inversa   desses   fatores,    de   acordo   com   a   tendên-   
cia   de   cada   um   a   aumentar   ou   diminuir   o   risco   

.     
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Fig.  2.  As  variáveis  provenientes  das  diversas  perspectivas  abordadas,  reunidas  na  equação  fundamental               
desdobrada.   

  
A  consideração  dessa  equação  é,  em        

nosso  entender,  de  grande  importância  na        
gestão  integrada  de  riscos  geológicos,  naturais        
ou  antropogênicos,  e  na  condução  das  políticas         
públicas  associadas.  Esta  aplicação  pode  ser        
feita,  em  primeiro  lugar,  no  processo  de         
avaliação  do  risco,  em  que  cada  variável  poderá          
ser  analisada,  definindo-se  seu  peso  na  situação         
específica.   Em   segundo   lugar,   em   função   dessa   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
avaliação  e  do  tipo  e  quantidade  de  recursos          
disponíveis,  normalmente  escassos,  pode  ajudar       
a  dimensionar  estratégias  de  atuação       
prioritárias,  que  tenham  maior  efetividade  na        
redução  do  risco  e  possam  ser  aplicadas  com          
maior  eficiência  no  âmbito  da  política  pública         
específica.  E,  a  seguir,  a  equação  servirá  de          
parâmetro  continuo  de  avaliação  dos       
programas,  eventualmente  subsidiando  decisões      
de   mudança   de   estratégia.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

Fig. 2. As variáveis provenientes das diversas perspectivas abordadas, reunidas na equação fundamental desdobrada

 A consideração dessa equação é, em 
nosso entender, de grande importância na ges-
tão integrada de riscos geológicos, naturais ou 
antropogênicos, e na condução das políticas pú-
blicas associadas. Esta aplicação pode ser feita, 
em primeiro lugar, no processo de avaliação do 
risco, em que cada variável poderá ser analisada, 
definindo-se seu peso na situação específica. Em 
segundo lugar, em função dessaavaliação e do 

tipo e quantidade de recursos disponíveis, nor-
malmente escassos, pode ajudar a dimensionar 
estratégias de atuação prioritárias, que tenham 
maior efetividade na redução do risco e possam 
ser aplicadas com maior eficiência no âmbito da 
política pública específica. E, a seguir, a equação 
servirá de parâmetro continuo de avaliação dos 
programas, eventualmente subsidiando decisões 
de mudança de estratégia.
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A   criatividade   artística   dos   fanzines   
  
  

Gazy   ANDRAUS   
  

Introdução   e   histórico   
  

A  origem  dos  fanzines  remonta  à        
década  de  1920  quando,  nos  EUA,  fãs  da          
literatura  de  ficção  científica  (FC)  resolveram        
criar  boletins  via  mimeógrafos  com  seus  contos         
e  trocas  de  idéias  –  depois,  em  1940  surgiu  a            
definição  do  termo  “Fanzine”  para  tais  boletins,         
e  a  partir  de  1960  e  70,  facilitados  e  barateados            
pelas  fotocopiadoras  ( Xerox ),  se  disseminaram       
pelo  mundo,  graças  à  cultura   pop  dos         
quadrinhos,  e  incentivados  pela  divulgação  dos        
movimentos    punk    e    rock    nos   EUA   e   Inglaterra.     

  
  

  
Figura   1.   Primeiro   fanzine   brasileiro.   
Fonte:   Edson   Rontani   

  
Seu  conteúdo  versa  tanto  de  textos  de         

reflexão,  como  expressões  artísticas,  ampliando       
temas  como  histórias  em  quadrinhos  (HQ),        
músicas  (principalmente   rock  e   punk ),  anarquia,        
cinema,   biografia,   poesias   etc.   

No  Brasil,  Edson  Rontani  criou  o        
“Ficção”  (figura  1),  primeiro  fanzine  nacional  e         
que  abordava  ficção  científica  e  quadrinhos,  e         
que  a  partir  de  2012  passou  a  simbolizar  o  Dia            
Nacional   do   Fanzine.     

Os  (ou  as)  fanzines  (ou  zines)  estão  em          
mutação  constante  que  ora  vai  se  fazendo  cada          
vez  mais  visível  às  sociedades,  aparecendo        
como  libelos  criativos  e  fraternais  bastando        
apenas  a  seu(s)  idealizador(es)  que  exponha(m)        
suas  idéias,  conceitos,  expressividades  artísticas       
e/ou  críticas  e  as  esparjam  via  correios,  eventos          
(feiras)   e    internet    (redes   sociais,    pdf ).     

São  reconhecidos  como  “paratópicos”      
(em  paralelo  a  outro   topos ,  que  significa  lugar),          
ou  seja,  existem  extra-oficialmente  como       
publicações  não  comerciais  e  sem  visar  lucros.         
Em  realidade,  existem  informalmente  não       
sendo  “oficializados”  na  área  da  editoração  e         
comercialização  editorial,  o  que  é  um  caso         
único  que  se  mantém  à  margem  da  oficialidade          
nas  sociedades,  possibilitando  todo  tipo  de        
arroubo  criativo,  seja  nos  temas  ou  nos         
formatos   em   sua   confecção.   
    

A   pluralidade   essencial    dos    e    nos    zines   
  
Sempre  à  margem  das  publicações  ditas        

oficiais  desde  sua  criação,  os  paratópicos        
fanzines  ora  se  modificam  apresentando-se       
também  como  revistas  de  artes,  denominadas        
de  zines  no  Brasil,  artezines  ou  ( art-zines  no          
exterior),  aumentando  os  espaços  nacionais  e        
mundiais  dedicados  a  eles,  como  as  feiras  e          
fanzinotecas  e  eventos  plenos  de  potencial  a         
serem  geridos  e  melhor  reconhecidos,  fazendo        
parte  das  sociedades,  ainda  que  elas  não  tenham          
maior  ciência  de  tal  existência  patrimonial  e         
cultural  como  libelo  de  livre  promoção  de         
idéias   e   artes.   

Os  zines  não  visam  lucro  e  sendo         
“paratópicos”  -  pois  estão  em  paralelo  e  à          
margem  do  sistema  oficial  comercial  -        
apresentam-se  “invisíveis”  à  indústria  editorial,       
mas  existindo  lado  a  lado  como  liberdade  do          
amador  e/ou  profissional  de  dar  vazão  às  suas          
idéias  de  maneira  autoral  e  sem  depender  de          
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outrem  (dentro  do  conceito   DIY  –   Do  it          
yourself,    ou   seja,   do   “faça   você   mesmo”).   

É  notório  lembrar  que  as  publicações        
fanzineiras  foram  o  esteio  aos  quadrinhos        
nacionais  dos  anos  de  1980  e  90,  quando  a           
publicação  de  autores  brasileiros  era  quase  nula         
oficialmente   (ANDRAUS,   2018).     

Atualmente  existem  no  mundo  até       
eventos  para  zines,  bem  como  as  fanzinotecas         
(equivalentes  às  gibitecas  e  bibliotecas),  como        
La  Fanzinotèque  de  Poitiers  na  França  e  a          
Fanzinoteca  IFF  em  Macaé  -  RJ  e  até          
universidades  como  a  de  Miami,  nos  EUA,         
criam  em  suas  bibliotecas  seções  especiais  de         
fanzines.  Inclusive,  há  uma  listagem  de       
fanzinotecas  espalhadas  pelo  mundo,      
catalogadas  na   Zines  Barnard  Libraries  nos        
Estados  Unidos  da  América      
( https://zines.barnard.edu/zine-libraries )   

No  Brasil  e  no  mundo,  montam-se        
também  eventos  como  a   Feira  e-cêntrica  em         
Goiás,  dentre  outras,  e  no  exterior  eventos         
como   o    Miami   Zine   Fair ,   em   Miami,   nos   EUA.     
  
  

Zines   no   ensino   
  

  
  

Figura   2.   Capa   do   livro   (esgotado)   de   Magalhães.   
Fonte:   acervo   pessoal   do   autor.   
  

Os  fanzines  vêm,  sendo  estudados  há        
muitos  anos.  No  Brasil,  o  pioneirismo  é  de          
Henrique  Magalhães  e  seu  livro  “O  que  é          
Fanzine”  (figura  2)  e  fruto  de  sua  dissertação  de           
mestrado  na  USP,  na  década  de  1990,  que          
desvendou  à  área  acadêmica  os  conceitos,        
história  e  potenciais  dos  fanzines,  que  são         
também  interdisciplinares  e,  embora  não  se        
atenham  exclusivamente  a  um  tema  ou  mídia         
(como  os  quadrinhos  -  o  que  é  melhor  -  pois            
podem  abrir  brechas  para  outras  disciplinas,        
como  língua  portuguesa  que  pode  trabalhar        
poesias  e  contos  com  alunos),  servem  para         
publicar  de  forma  amadora  e  independente  as         
idéias  e  expressividades  artísticas,  como  textos,        
contos,  resenhas,  HQ,  poesias,  entrevistas,       
libelos  anárquicos  e  de  liberdade  de  gêneros  e          
até  biografias  (nestes  casos,  foram  criados  os         
biograficzines ).   

Aliás,  algumas  escolas  já  começam  a        
usar  os  fanzines  em  suas  próprias  salas  de  aulas           
(muitas  vezes  sem  saber  que  fazem  fanzines),  já          
que  estimulam  os  alunos  a  montar  em  forma  de           
revistas   fotocopiadas   seus   trabalhos.     

São  utilizados  como  didática  até  mesmo        
na  EJA  –  Educação  para  Jovens  e  Adultos  –  e            
em  universidades,  como  a  pioneira  disciplina  da         
pós-graduação  no  Instituto  de  Artes  Visuais  da         
UFG,  “Artezines:  Zines,  Fanzines  e       
Biograficzines  como  Expressão  Criativa  e       
Artístico-Autoral”,  disciplina  ofertada  por  este       
autor.   
  

Zines   e   sua   versatilidade   criativa   
  

Fazer  e/ou  ler  um  zine  é  uma         
experiência  única:  há  miríades  de  formatos,  dos         
minúsculos  aos  homéricos  e,  como  foi  dito,  há          
constelações  de  temas,  indo  da  ficção  científica,         
à  música,  cinema,  anarquia,  política,       
conscientização,  biografia,  até  às  poesias,  os        
zines  e  quadrinhos  (figura  3),  cinema,  literatura         
e  vanguardas  artísticas,  bem  como       
experimentalismos.     

Aliás,  o  lema  principal  do  universo        
fanzineiro  é  a  fraternidade,  a  amizade  e  a  troca           
de  idéias  e  criatividade,  sem  visar  lucro:         
aspectos  que  ficam  à  margem  do  sistema         
educacional  cartesiano  e  do  sistema  dito        
neoliberal  capitalista  gerencial  planetário.      
Fazer,  ler  e  enviar  (ou  receber)  um  zine  pelo           
correio  é  uma  experiência  interessante:  até        
mesmo   os   envelopes   podem   se   assemelhar   a   um     
  

  
  

  

  Zines no ensino

Zines e sua versatilidade criativa



Sínteses Didáticas 92

Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

  
  

  
fanzine  (ou  reaproveitados  de  correspondências       
anteriores)  e  o  ato  de  elaborar  um  zine          
compreende  duas  possibilidades:     
individualmente  ou  acompanhado  de  mais       
pessoas.  Quando  há  mais  que  duas,  geralmente         
forma-se  uma  cooperativa  em  que  cada  um  dos          
integrantes  arca  com  uma  parte  cotizada  das         

despesas  que  serão  gastas  principalmente  com  a         
copiagem  (fotocópia  ou  impressão),  ou  então        
um  faneditor  agrega  produções  de  outros        
fanzineiros  e  faz  uma  tiragem  contendo  os         
trabalhos  por  ele  recebidos,  “pagando”  os        
autores  com  o  envio  de  um  ou  dois  exemplares           
da   edição   aos   que   participam.   

  
  

  
  

Fig.   3:   Exemplos   de   fanzines.   
Fonte:   Acervo   pessoal   do   autor.   
  

Embora  a  maioria  dos  fanzines  tenha        
formato  de  papel  meio-ofício  (tamanho  A-5),  e         
hoje  em  dia  boa  parte  dos  zines  seja  feita  em            
impressoras  e/ou  gráficas  com  capas  coloridas,        
há  uma  possibilidade  enorme  em  se  criar         
formatos  outros,  indo  desde  os  diminutos        
tamanhos  como  os  microzines  e  nanozines,  aos         
tablóides  (meio-jornal),  encontrando  outros  de       
formatos  incomuns,  como  fanzines  dentro  de       
caixas  de  fitas  de  vídeo-cassetes  ou  que         
simulam  pequeno  rolo  de  papel  higiênico  e         
ainda   “ pop-up ”   zines.   

  
    

Considerações   finais   
  

Embora  esteja  sendo  pesquisado  em       
vários  países  e  mesmo  no  Brasil,  ainda  é          
importante  ressaltar  que  o  objeto/revista  fanzine        
(ou  zine,  ou  ainda  biograficzine  ou  artezine)         
transparece  sua  importância  no  âmbito  da        
comunicação  e  expressão  artística      
(literário-imagética)  e  seus  aspectos  libertos  de        
cerceamento  e  até  de  experimentações       
vanguardistas,  ampliando  a  noção  de  que  os         
fanzines   não   se    estancam    apenas    como     hobby     

    

  
  

  

Considerações finais
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ou  passatempo,  mas  que  podem  fundar  e  manter          
o  ideário  artístico/comunicacional/expressivo     
da  vida  de  um  autor  amador  e/ou  profissional          
de  maneira  inconteste  e  inseparável,       
independente  da  profissão  que  ele  abarque,        
chegando  à  área  da  educação  em  todos  os         
níveis,  atualmente,  desde  a  infantil  à  graduação         
e  EJA,  bem  como  à  universitária  e         
pós-graduações,  servindo  de  pesquisa  para       
TCCs,  mestrados,  doutorados  e  pós-doutorados       
(ANDRAUS,   2013).   

  

  
  

Fig.   4:   Fanzines   de   formatos   e   temas   diferentes.   
Fonte:   Acervo   do   autor.   
  

Além  disso,  o  mais  importante:  a        
manutenção  da  fraternidade.  Pois,  como  não        
visa  lucro,  o  fanzine  traz  na  sua  fotocopiagem  a           
possibilidade  irmanada  da  troca  entre  os        
autores,  ou  a  venda  a  preços  simbólicos,  cuja          
verba  oriunda  serve  para  posteriores       
reimpressões  e  mais  tiragens  e  ousadias  nos         
formatos  e  temas  ( fig.  4 ),  até  a  elaboração  de           
novos  títulos  que  podem  ser  desenvolvidos        
pelos  fanzineiros,  dentro  da  rica  área  do         
fanzinato   nacional   e   mundial!   
  

Conceitos   fundamentais   
  

Fanzine  é  uma  revista  manufaturada  e        
independente  do  circuito  oficial  de  publicações,        
desenvolvida  a  partir  de  1930  nos  EUA.  A          
designação  é  um  neologismo  concebido  por        
Louis  Russell  Chaveunet  em  1940       
(MAGALHÃES,      1993)      que     contraiu     duas   

  
  

  
  

palavras  da  língua  inglesa:   fan  +   magazine ,         
significando  a  revista  do  fã  (também  chamada         
simplesmente   de   “zine”).     

Em  geral  são  revistas  fotocopiadas  ou        
impressas  que  podem  ser  manufaturadas  por        
quem  o  queira,  para  dar  livre  vazão  de  suas           
ideias  e  artes.  Os   blogs  atuais  na   Internet          
seriam  quase  uma  versão  similar  digital  do  que          
são  os  zines  (geralmente  impressos  em  papel,         
mas  atualmente  também  encontráveis  nas       
plataformas  digitais  em   pdf  ou  em  plataformas         
de   leituras,   como    ISSU    ou    Calaméo ).   
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O   Antropoceno   Político   
uma   visão   a   partir   da   teoria   das   relações   internacionais   
de   Ekkehart   Krippendorff   
  
  

Alex   PELOGGIA   
  

Introdução   
  

A  proposta  central  desta  conferência  é,        
sob  um  ponto  de  vista  interdisciplinar,  procurar         
resposta  para  a  questão:  quando  o  Antropoceno         
começou?   

Como  é  sabido,  o  termo  Antropoceno        
foi  proposto,  no  início  dos  anos  2000,  por          
cientistas  ambientais,  como  uma  nova  época        
geológica  caracterizada  pela  influência  humana       
sobre  o  funcionamento  do  Sistema-Terra,  ou        
seja,  o  conjunto  de  sistemas  geológicos,        
ecológicos  e  físico-químicos,  envolvendo  a       
atmosfera,  a  hidrosfera,  a  litosfera  e  a  biosfera,          
que  configuram  o  modo  como  o  planeta         
“funciona”.     

No  entanto,  o  conceito  foi  adquirindo        
sentidos  diferenciados,  nas  duas  últimas       
décadas,  em  função  de  um  intenso  debate  sobre          
seu  significado,  tendo  recebido  contribuições  de        
diversos  campos  do  conhecimento.  Assim,       
variadas  concepções  do  Antropoceno  podem  ser        
hoje  identificadas.  Se,  no  sentido  original,        
correspondia  a  uma  fase  ecológica  industrial        
moderna,  cujo  começo  é  referido  à  Revolução         
Industrial  do  século  XVIII  (ou  seja,  um         
“Antropoceno  Ambiental”),  em  sentido      
geológico  restrito,  referenciado  à  lógica       
estratigráfica  formal,  tem  sido  entendido  como        
série  (época)  superior  do  sistema  (período)        
Quaternário,  cujo  início  ter-se-ia  dado  em        
meados  do  século  XX  (Antropoceno       
Cronoestratigráfico):  é  o  “  intervalo  de  tempo         
geológico  atual,  em  que  diversas  condições  e         
processos  terrestres  estão  profundamente      
afetados  pelo  impacto  humano”,  conforme  a        
definição  do  Grupo  de  Trabalho  do        
Antropoceno  da  Comissão  Internacional  de       
Estratigrafia.   

Por  outro  lado,  identifica-se  no  debate        
também  o  entendimento  de  um  sentido        
geológico  mais  amplo:  o  Antropoceno       
corresponde,  aqui,  a  uma  unidade  geológica        
diacrônica  representada  pelo  registro  de       
camadas  ou  feições  antropogênicas  (o  estrato        

geológico  humano  e  as  formas  de  relevo         
associadas),  originada  pela  agência  humana       
(denominamos  a  esta  concepção  de       
Antropoceno-Terra).     

O  Antropoceno  tem  sido  também       
discutido  em  um  sentido  cultural  amplo,  como         
expressão  da  humanidade  em  seu       
desenvolvimento  civilizatório  contemporâneo,     
incluindo-se  aí  aspectos  que  decorrem  da        
percepção  de  se  viver  em  um  mundo         
transformado  e  das  implicações  existenciais       
decorrentes  dessa  situação,  manifestados  por       
diferentes  meios,  dentre  eles  a  literatura  e  as          
artes  visíveis  (temos  aqui  o  Antropoceno       
Antropológico).  Nesse  campo,  referenciado      
pela  humanidades,  insere-se  também  um       
conceito  sócio-político-econômico:  as     
transformações  ambientais  que  o  caracterizam       
foram  criadas  no  contexto  do  sistema        
capitalista,  cuja  natureza  de  longa  duração        
histórica  enseja  também  o  recuo  de  seu  início  à          
expansão  comercial  europeia  (caracteriza-se,      
assim,  o  que  entendemos  como      
Antropoceno-Mundo).   
 
Uma  definição  política  do  Antropoceno  é        
possível?   
  

  
Figura  1.A  referenciação  da  dimensão  política  do         
Antropoceno   
  

A  partir  dessas  diferentes  perspectivas  é        
possível  formular  que  o  Antropoceno  é  o         
resultado  da  atuação  do  Sistema-Mundo,       

  
  

  

O Antropoceno Político
uma visão a partir da teoria das relações internacionais
de Ekkehart Krippendorff

Uma definição política do Antropoceno 
é possível?

  Introdução
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entendido  aqui  como  o  conjunto  integrado  e         
interdependente  de  dimensões  econômicas,      
sociais,  culturais  e  políticas  que  configuram  o         
modo  de  ser  da  humanidade  em  sua  existência          
histórica,   sobre   o   Sistema-Terra.     

É  a  partir  da  identificação  dessa  relação         
necessária  entre  as  diversas  concepções  do        
Antropoceno,  referenciadas  ao  Sistema-Terra  e       
ao  Sistema-Mundo,  que  podemos  pensar  no        
conceito  de  “Antropoceno  Político”,  entendido       
como  o  modo  particular  do  Sistema-Mundo        
capitalista  se  estabelecer  de  maneira  a  impactar         
globalmente  o  Sistema-Terra.  Este  ponto  de        
vista  tem  sido  referido,  frequentemente,  como        
“Capitaloceno”.   

Tendo  em  vista  esta  concepção,  cuja        
pertinência  consiste  no  fato  evidente  de  que  as          
transformações  planetárias  que  configuram  a       
nova  época  geológica  decorrem  da  dinâmica        
social  e  econômica  do  modo  de  produção         
capitalista,  a  questão  central  consiste  então  em         
entender  de  que  maneira  o  surgimento  do         
Antropoceno  se  relaciona  com  as       
transformações   desse   sistema-mundo   moderno.   

Entendemos  que,  se  o  Antropoceno  é        
também  um  Capitaloceno,  o  que  tomamos        
como  pressuposto,  e  uma  vez  que  o         
Sistema-Terra  registra  transformações     
correlativas  àquelas  do  Sistema-Mundo,      
pode-se  considerar  que  o  Antropoceno  surge  no         
momento  em  que  se  configura  um        
sistema-mundo  que  é  capaz  de  impactar        
globalmente  o  Sistema-Terra.  Que  momento  é        
esse?   

  
Uma  visão  a  partir  da  teoria  das  relações          
internacionais   

  
Para  tentar  responder  à  questão       

proposta,  recorreremos  aqui  à  teoria  das        
relações  internacionais  formulada  por  Ekkehart       
Krippendorff  (1979,  1985a,  1985b).  Esta  teoria        
parte  do  princípio  de  que  “uma  época  só  pode           
colar-se  como  tarefa  teórica  o  que  para  ela  se           
tornou  já  num  desafio  prático”,  e  que  o  estudo           
do  sistema  internacional,  consistindo  na       
tentativa  de  conceituar  teoricamente  a  relação        
entre  os  estados,  sociedades  e  culturas  de         
origens  e  tradições  diversas,  é  o  estudo  de  uma          
época  histórica  específica,  caracterizada  pela       
globalização  das  relações  sociais,  configurando       
uma  política  mundial,  uma  economia  mundial,        
uma   circulação   mundial.   

Por  sistema  internacional  podemos      
entender,  aqui,  a  expressão  política  da        
configuração  de  um  sistema  mundial  que        
abarca,  portanto,  as  mais  diversas  dimensões  e         
expressões   da   humanidade   ao   longo   do   planeta.   

Krippendorff  nos  diz  também  que  “só        
quando  nos  apercebemos  razoavelmente  das       
origens  de  nossos  problemas  atuais  é  que         
poderemos  ter  esperanças  de  encontrar       
soluções”.  Aqui,  nosso  problema  central  é        
compreender  a  natureza  do  Antropoceno  e        
saber  como  agir  diante  dele,  e  assim  a  discussão           
sobre  sua  origem  é  essencial.  Vimos  que,  em          
sua  proposição  original,  a  referência  era  a         
Revolução  Industrial.  Ao  estudar  o  sistema        
internacional,  Krippendorff  também  se  refere  a        
este   momento:   
  

Há  certa  altura,  há  cerca  de  200  anos  [o  autor            
escreve  há  50  anos],  parece  que  “qualquer         
coisa”  desencadeou  uma  ruptura      
fundamental,  um  corte  radical  e  irreversível        
na  história  da  humanidade  que  só  é         
comparável,  na  melhor  das  hipóteses,  à        
passagem  –  muito  mais  lenta  –  do  homem  da           
idade  da  Pedra  para  o  homem  agricultor  (...)          
(KRIPPENDORFF,   1979).   

  
O  autor  citado  elenca  diversas       

transformações  históricas  relacionadas  à      
Revolução  Industrial:  crescimento  econômico,      
transportes,  mobilidade  vertical,  força      
destrutiva  militar,  conjunção  entre  ciência  e        
tecnologia,  crescimento  populacional  e  relações       
internacionais  (relações  de  poder).  E  se  utiliza         
de  uma  representação  gráfica  (figura  2)  que         
muito  lembra  aquelas  dos  trabalhos  mais        
recentes   sobre,   justamente,   o   Antropoceno.    
  

  
Figura  2.  A  curva  do  crescimento  populacional         
humano  no  planeta,  uma  das  dimensões  genéticas  do          
Antropoceno   (KRIPPENDORFF,   1979).   
  

  
  

  

Uma visão a partir da teoria das relações 
internacionais
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Argumenta  Krippendorff  que  o  sistema       

internacional  não  se  desenvolveu  orgânica  e        
evolutivamente  a  partir  de  uma  necessidade        
lógica  interna  ao  longo  da  história,  tendo  antes          
sido  o  resultado  de  uma  ruptura  revolucionária,         
ou  explosão,  em  esferas  sociais  decisivas  como         
a  produção  de  bens,  o  crescimento        
populacional,  a  velocidade  de  comunicação  e  o         
potencial  destrutivo.  E,  se  esta  explosão  em  um          
primeiro  momento  pode  ser  identificada  com  a         
Revolução  Industrial  (como  fizeram  os       
propositores  iniciais  do  conceito  de       
Antropoceno,  registramos),  é  necessário      
inseri-la  do  contexto  mais  vasto  da  história         
econômico-social  da  Europa  Ocidental,  de  que        
aquela  é  produto,  “já  que  esta  ocorreu  no          
contexto  de  uma  transformação  social  global  de         
que  ela  é  em  certa  medida  a  forma  fenomênica           
mais  pura,  a  saber,  a  Revolução  Capitalista”         
(KRIPPENDORFF,   1979).     

As  implicações  dessas  transformações,      
segundo  o  autor,  e  do  ponto  de  vista  da  análise            
do  sistema  internacional,  são  evidentes:  a        
produção  e  a  reprodução  em  alargamento        
constante  da  sua  base,  incluindo  a  produção         
industrial  de  bens,  exigem  não  só  mercados         
internos  e  externos  mas,  sobretudo,  mercados        
em   expansão   para   os   produtos   e   capitais.   

Krippendorff  identifica  as  origens  da       
expansão  europeia  na  dinâmica  do  capitalismo        
que,  nascido  na  Itália  e  bloqueado  por  forças          
não-capitalistas  (o  Império  Otomano).  Para  o        
autor  a  pressão  expansionista,  inerente  ao        
capitalismo  (ao  modo  de  produção  capitalista)  e         
sem  a  sem  a  qual  este  não  pode  sobreviver,           
caracterizará  a  história  dos  séculos  seguintes.  E         
o  capitalismo  será,  por  isso,  o  fio  condutor  da           
evolução  subsequente  das  relações      
internacionais.   

  

  
Figura  3.  O  sistema  internacional  referenciado  à         
Revolução   Capitalista   e   à   Revolução   Industrial.   

Um  evento  político  decisivo  no  início  do         
Antropoceno?   
 

A  análise  de  Krippendorff  nos  fornece        
elementos  essenciais  para  o  entendimento  da        
época  em  que  vivemos,  numa  perspectiva        
genética:  se  temos  hoje  um  novo  tempo  época          
geológica  (que  seja,  estratigraficamente,      
caracterizada  no  século  XX,  como  tem  sido         
proposto),  sua  origens  são  relacionadas,  sem        
dúvida,  às  transformações  no  campo  da        
produção  e  do  desenvolvimento      
técnico-científico,  que  alargaram     
exponencialmente  as  capacidades  de      
intervenção  no  planeta  de  uma  humanidade  por         
sua   vez   também   em   expansão.     

No  entanto,  como  se  viu,  não  é  possível          
pensar  tal  ruptura  relacionada  à  Revolução        
Industrial  sem  se  considerar  as  origens  desta         
própria,  que  Krippendorff  posiciona  na       
Revolução  Capitalista,  iniciada  ainda  em  fins        
da   Idade   Média.   

Nessa  perspectiva,  concluímos  –  como       
outros  já  fizeram  –  que  o  Antropoceno  é  um           
produto  específico  do  Sistema-Mundo      
representado  pelo  sistema  internacional      
capitalista  (e  não  de  uma  humanidade  genérica),         
efetivado  a  partir  da  Revolução  Industrial,  mas         
cujas  condições  predisponentes  foram  se       
configurando   desde   alguns   séculos   antes.     

Mas,  a  partir  dessa  conclusão,  segue  a         
pergunta:  quando  se  configura  efetivamente  o        
sistema  internacional  capitalista,  de  natureza       
anárquica  e  inerentemente  expansionista  e       
competitiva,  ou  seja,  o  fundamento  a  partir  do          
qual  se  delineia  a  situação  histórica  do         
Sistema-Mundo  contemporâneo  que,  por  sua       
vez,  dará  origem,  via  Revolução  Industrial,  ao         
Antropoceno?     

A  resposta  a  esta  questão,  que  nos         
remete  àquela  proposta  no  início  do  texto,  é          
relativamente  consensual  entre  os  cientistas       
políticos:  A  Paz  de  Vestfália,  no  século  XVII.          
Sobre   isto,   vejamos   o   que   diz   Joseph   Nye:     
  

Em  1648,  a  Paz  de  Vestfália  encerrou  a          
Guerra  dos  Trinta  Anos,  por  vezes        
considerada  a  última  das  grandes  guerras  de         
religião  e  a  primeira  das  guerras  dos  estados          
modernos.  Em  retrospectiva,  esse  tratado      
estabeleceu  o  estado  territorial  soberano       
como  a  forma  dominante  de  organização        
internacional.   
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como  a  forma  dominante  de  organização        
internacional.   

E   o   que   considera   Paul   Kennedy:   
  

O  aspecto  mais  significativo  do  cenário  das         
grandes  potências,  depois  de  1660,  foi  o         
amadurecimento  de  um  sistema  realmente       
multipolar  de  Estados  europeus,  cada  qual        
com  a  tendência  cada  vez  mais  acentuada  de          
tomar  decisões  sobre  a  guerra  e  a  paz  à  base            
dos  ‘interesses  nacionais’,  e  não  por  motivos         
transnacionais,   religiosos.   
  

Em  síntese:  do  ponto  de  vista  político,         
como   fenômeno   global,   a   análise   do   Antropoce-   
no  será  necessariamente  referida  ao  sistema        
internacional,  ele  mesmo  uma  expressão  do        
modo   de   produção   econômico   capitalista.     

É  a  configuração  desse  sistema       
internacional  que  rege  o  desenho  das  relações         
internacionais  após  Vestfália,  e  são  estas  as         
responsáveis  pelo  estabelecimento  das      
condições  que  geram  a  Revolução  Industrial,        
ruptura  da  qual  emerge  o  Sistema-Mundo        
contemporâneo.  Este,  ao  interagir  com  o        
Sistema-Terra  em  moldes  até  então  nunca        
vistos,  produz  os  efeitos  planetários  que,  em         
conjunto,   chamamos   de   Antropoceno.     

Este  raciocínio,  que  denominamos  de  um        
exercício  de  “estratigrafia  política”,  está       
esquematizado   na   figura   3.   

  
Figura   3.   Estratigrafia   política   do   Antropoceno   
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O   Brasil   na   ONU   -   75   anos:   
passado,   presente   e   perspectivas   para   o   futuro   

  
  

Thiago   dos   Santos   DIAS   
com   comentário   de   Alex   PELOGGIA   

  
A  aquisição  de  auxílio  tecnológico  ou  a         

cooperação  internacional  nas  áreas  de  Defesa        
Nacional  ou  assistência  humanitária  parecem       
atos  de  complexidade  avançada  ao  cidadão  que         
toma  conhecimento  desses  assuntos  através  dos        
meios  de  comunicação,  estes  -  já  mais  inseridos          
na  cobertura  dos  temas  internacionais  em  suas         
pautas  –  acompanham  com  reações  de  meros         
atos  rotineiros,  entretanto,  muito  mais       
avançadas  e  profissionais  são  as  formulações        
teóricas  e  as  ações  capazes  de  materializar         
aqueles  atos  que  podemos  chamar  de  gestões         
diplomáticas.  Essas  gestões  ganharam  a       
aparência  de  meras  atividades  corriqueiras  sob        
os  auspícios  de  algumas  instituições       
internacionais  que  foram  criadas  a  partir  da         
Idade  Moderna  e  continuam  a  se  desenvolver         
no   século   XXI.   

Neste  contexto  é  que  o  Brasil  se  encontra          
no  cenário  internacional,  sua  atuação  nos  foros         
internacionais  e  tentativa  de  participação  em        
importantes  controvérsias  no  jogo  das  relações        
internacionais  e,  enfim,  um  papel  ativo  na         
defesa  do  direito  internacional,  seja  nas  Nações         
Unidas   ou   em   outros   foros.   

Outrossim,  como  foco  de  exposição,       
concentramo-nos  na  histórica  participação  do       
país  na  Organização  das  Nações  Unidas,  sem         
relegar  a  memorável  participação  na       
predecessora  Liga  das  Nações,  organismo  que        
antecedeu  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  se         
mostrou  ineficaz  ao  despertar  do  grande        
conflito,  cujos  ideais,  porém,  apontados  por        
Woodrow  Wilson  em  seus  Quatorze  Pontos        
para  a  Paz  Mundial,  apontaram  um  novo         
caminho  para  a  política  e  o  Direito         
Internacional   (KISSINGER,   2001).     

Ao  analisar  a  atuação  do  Brasil  na  ONU          
chegamos  ao  ponto  fulcral  dessa  participação       
com  o  papel  exercido  no  Haiti,  em  Operação  de           
Paz  chamada  de  MINUSTAH,  mediante       
mandato  do  Conselho  de  Segurança  das  Nações         
Unidas  (ALMEIDA,  2007).  Entretanto,  não  só        
a  participação  do  Brasil  na  MINUSTAH  como         
também  um  breve  histórico  das  operações  de         

paz  a  que  o  país  integrou  e  sua  recente  atuação            
com  uma  fragata  nos  limites  marítimos  entre         
Líbano  e  Israel,  encerrada  meses  após  a         
catástrofe  em  Beirute  por  razões  orçamentárias        
do   estado   brasileiro.   

Dado  o  seu  envolvimento  nas  Nações        
Unidas,  é  sempre  lembrado  o  ingresso  do  Brasil          
no  Conselho  de  Segurança  como  membro        
permanente,  e  as  negociações  conjuntas  através        
do  G-4  (Brasil,  Índia,  Alemanha  e  Japão)  a  fim           
de  alterar  aquele  Conselho,  dando-lhe  mais        
efetividade  e  legitimidade  em  um  mundo        
multipolar.  A  reforma  do  CSNU  já  há  décadas  é           
debatida,  com  um  sinal  de  mudança  aparente,         
mas  não  real,  na  gestão  do  então         
Secretário-Geral  da  ONU,  Boutros-Ghali  -  um        
dos  secretários  mais  ativos  da  Organização  e         
que  em  razão  disso  causou  certo  desgosto  de          
alguns  membros  permanentes,  como  os  EUA  –         
e  que  se  prolonga,  porém  coordenado  com  a          
formação   do   G-4   (AMORIM,   2011).   

Destarte,  o  objetivo  é  analisar  a       
participação  do  Brasil  na  ONU  e,  mais         
especificamente,  em  seu  Conselho  de       
Segurança,  seu  ingresso  como  membro       
permanente  nesse  órgão  e  a  participação        
internacional  por  meio  da  política  e  do  direito.          
A  referência  inicial,  obviamente,  são  as        
reuniões  que  criaram  tal  organização,  às  quais  o          
Brasil  esteve  presente  e  nas  quais  foi  cogitado  a           
participar  como  membro  permanente,  num       
quadro  em  que  a  França  ficava  ausente,  porém          
que  desagradava  às  potências  europeias,  em        
especial   ao   Reino  Unido  e  à  URSS,  que          
temiam   a   alta   representatividade   das       
Américas  no  futuro  Conselho  de  Segurança        
(BARRETO,   2001).   

Nas  mais  diversas  frentes  de  pesquisa  se         
nota  que  a  história  da  política  exterior  brasileira          
é  marcada  por  demandas  para  uma  política         
internacional  multipolar,  às  vezes  com  recuos        
que  não  representam  característica  primordial,       
sendo  marcante  na  segunda  metade  do  século         
XX  as  divergências  existentes  com  as  grandes         
potências  frente  aos  debates  ideológicos  e  à         
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paralisação  do  Conselho  de  Segurança  como        
consequência  do  veto  de  uma  potência  contra         
iniciativa  de  resolução  de  outra,  em  geral         
causadas   por   EUA   e   URSS.     

Assim,  em  razão  das  alterações  sofridas        
pelo  Brasil  após  os  anos  1960  e,  mais          
recentemente,  nas  missões  de  paz  no  Haiti  e  no           
Líbano,  procuram-se  construir  ferramentas      
diplomáticas  para  viabilizar  tal  ingresso  e        
provar  sua  competência  como  agente  capaz        
para  contribuir  para  a  paz  e  segurança         
internacional.   

Dentro  da  perspectiva  traçada  desde  o        
século  XIX  e  que  se  apresenta  neste  novo          
século  -  que  se  iniciou  com  novos  desafios  tais           
como  o  terrorismo,  crise  financeira  mais  grave         
em  razão  do  seu  alcance  global  e  uma  pandemia           
que  será  sentida  por  muitas  décadas  -  os          
caminhos  traçados  pelo  Brasil  em  sua  aventura         
pela  ampliação  de  seus  direitos  e        
responsabilidades  no  cenário  internacional  -  ,        
podemos  afirmar  a  ambição  histórica  do  Estado         
brasileiro  em  participar  dos  meios  de        
governança  global  (ALMEIDA,  2007),  em       
razão  correspondente  ao  seu  tamanho  territorial,        
populacional   e   econômico.     

Desde  a  República  Velha,  com  todos  os         
seus  encalços,  o  Itamaraty,  seus  dirigentes  e         
diplomatas  lidaram  com  a  questão  da  inserção         
internacional  e  da  projeção  como  mostra  do         
orgulho  e  prestígio  do  país.  As  atitudes  de  José           
Maria   da   Silva   Paranhos  Júnior,  o  Barão  de          
Rio  Branco,  de  conhecida  proeminência       
nacional,  na  liderança  do  Brasil  na  América  do          
Sul,  sua  regionalização,  pacificação  e       
estabelecimento  de  fronteiras  dentro  de  um        
sistema  legal  estável  é  de  herança  duradoura.         
Entre  as  gestões  que  conduziram  esse  advogado         
a  permanecer  no  cargo  de  ministro  das  Relações          
Exteriores  por  mais  de  dez  anos,  além  dos  fatos           
conhecidos,  como  a  questão  do  Acre,  foi  a          
gestão  da  II  Conferência  da  Paz  de  Haia.          
Juntos,  o  Barão  de  Rio  Branco  e  Rui  Barbosa           
estabeleceram  o  marco  da  inserção  multilateral        
do  Brasil,  na  defesa  da  igualdade  jurídica  dos          
estados  e  no  respeito  à  soberania,  ademais  do          
princípio  da  não-intervenção,  entre  outras       
matérias  tratadas  naquela  Conferência  que       
precederia  a  I  Guerra  Mundial  (CARDIM,        
2008).  Marcados  pelo  conflito  mundial,  os        
Estados  criaram  uma  comunidade  para  tratar  da         
paz,   a   Liga   das   Nações.     

O  Brasil  ingressou  na  organização,       
precursora  da  ONU,  e  ganhou  destaque  superior         

ao  que  podia  esperar,  sendo  membro  de  seu          
Conselho  de  países  que  chefiavam  a  paz,  e          
fazendo  representar  toda  a  população  das        
Américas,  já  que  os  Estados  Unidos  se  viram          
impossibilitados  de  estar  na  organização  de  paz.         
A  Liga,  porém,  se  mostrou  pouco  eficaz  e  o           
país  não  viu  atendida  sua  demanda  de  mais         
reconhecimento,  pelo  contrário,  abandonou  a       
Liga  quando  o  governo  brasileiro  se  considerou         
preterido  por  nações  europeias  (CERVO  e        
BUENO,   2011).   

Posteriormente,  na  eminência  de  uma       
nova  guerra,  o  Estado  brasileiro  participou  do         
jogo  entre  Alemanha  e  Estados  Unidos  e  se          
utilizou  disso  para  o  alcance  de  seus  objetivos          
intentos.  Getúlio  Vargas  e  Oswaldo  Aranha        
souberam  jogar  com  a  questão,  muitas  vezes         
confundindo  ambos  os  países,  em  prol  dos         
interesses  nacionais,  conforme  a  linha  de        
pensamento  de  Vargas,  ao  que  Moura  nomeou         
como  “equidistância  pragmática”  (MOURA,      
1980).     

As  razões  estratégicas  brasileiras  iam  ao        
encontro,  frequentemente,  das  necessidades      
americanas,  o  que  nos  galgou  a  patamar  de          
visibilidade  em  Washington.  Participamos  do       
confronto  mundial,  já  em  seu  fim,        
conquistamos  os  dividendos  de  tal  participação,        
além  de  cogitarem  o  país  a  fazer  parte  do  seio            
de  uma  nova  organização  para  a  manutenção  da          
paz,  colocando  o  país  novamente  na  rota  de          
seus  interesses  de  projeção.  O  desejo  nacional,         
todavia,  não  foi  atendido,  e  permanecemos        
como  próximos  aos  Estados  Unidos  e  a  nossos          
parceiros  latino-americanos.  Permanecemos,     
assim,  com  nossa  aspiração  de  participarmos  do         
jogo  de  interesses  das  nações,  influindo  nas         
regras  internacionais  com  mais  poder  de        
autonomia   (CERVO   e   BUENO,   2011).   

Após  décadas  de  Guerra  Fria,  em  que  o          
Brasil  permaneceu  mais  distante  dos  temas        
multilaterais,  na  prevalência  de  uma  aparente        
unilateralidade,  o  assunto  voltou  à  tônica  no         
processo  de  reforma  das  instituições  globais,  e         
o  Brasil  bem  soube  participar  das  conversas  e          
tratar  do  tema,  lembrando  às  nações  seu  papel          
histórico.   Entretanto,   a   posição   brasileira       

ainda  seria  marcada  por  ambiguidades,  pois  o         
país  não  parecia  mostrar  que  seu  interesse         
era  superior  ao  seu  relacionamento  com  os         
vizinhos,  buscando  distanciamento  de      
qualquer   sinal  de  imperialismo  ou  hegemonia,        
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o  que  poderia  pesar  de  forma  negativa  em          
negociações  futuras  para  a  votação  brasileira        
como      membro      permanente      do       Conselho     
de   Segurança.   

No  século  XXI,  o  tema  ganhou  destaque         
com  o  enfraquecimento  do  unilateralismo       
norte-americano,  a  visibilidade  negativa  que  a        
ONU  trazia  e  a  insatisfação  dos  povos  com  a           
maneira  pela  qual  os  estados  possuidores  de         
contingente  de  poder  tratavam  os  estados  não         
possuidores  do  mesmo,  ou  de  outras  formas  de          
proteção.  Nesse  diapasão,  os  estados  se  veem         
na  obrigação  de  alterar  as  regras  do  Direito          
Internacional,  única  forma  possível  de       
assegurar  aos  mais  fracos  que  seus  direitos  não          
serão   violados   (PATRIOTA,   2010).   

Ao  mesmo  tempo  em  que  a        
movimentação  internacional  parece  disposta  a       
dialogar  sobre  a  reforma  dos  meios  de         
governança  global  e  do  Direito  Internacional  de         
paz  e  segurança  internacionais,  o  Estado        
brasileiro  se  encontra  em  inflexão  nas  relações         
internacionais.  A  mudança  de  governo  altera  a         
formulação  de  política  externa  com  o  objetivo         
de  alcançar  a  tão  esperada  inserção  do  país  no           
jogo  de  potências,  conforme  o  pensamento        
histórico  do  Itamaraty,  porém  alterando  seu        
modus   operandi .   

O  Brasil,  assim,  está  em  nova  rota,         
ascendendo  ao   status  de  Estado  capaz  de  influir          
no  cenário  global,  não  mais  apenas  regional.         
Com  a  formação  de  concursos  com  países         
emergentes,  decorrência  de  sua  política  Sul-Sul,        
em  especial  o  IBAS  (Índia,  Brasil  e  África  do           
Sul)  e  os  BRICS  (Brasil,  Rússia,  Índia,  China  e           
África  do  Sul),  este  último  fruto  de  análise          
financeira  do  Goldman  Sachs,  cujos  Estados        
membros  transformaram  em  foro  político,  o        
país  iniciou  sua  busca  ativa  pela  alteração  da          
governança  global  (GÓES,  2020).  Os       
resultados  na  seara  da  formulação  do  Direito         
Internacional  e  das  práticas  nas  relações        
internacionais  vieram  com  a  formação  do  G-20        
econômico   e   o   G-20   na   Rodada   Doha   da   OMC.   

A  ambição  brasileira,  contudo,  deve       
ainda  ser  mais  discutida  com  sua  população,  até          
mesmo  porque  o  aumento  de  custos  ao  erário          
serão  maiores,  pois  os  gastos  com  efetivo         
militar,    em    especial,    e    diplomático      terão   peso   
  
  
  
  

substancial,  ademais  de  aumentar  a       
contribuição  financeira  do  país  na  Organização        
das  Nações  Unidas,  que  já  esteve  entre  as  dez           
maiores.  O  reaparelhamento  das  Forças       
Armadas  se  apresenta  como  grande  desafio  do         
país,  que  já  iniciou  debates  e  operações  nesse          
sentido,  como  a  construção  dos  submarinos        
nucleares  em  território  brasileiro  e  a  aquisição         
de  36  aviões  caças  para  a  Força  Aérea,  ademais           
dos  cargueiros  KC-390  a  complementarem  a        
capacidade   operacional.   

É  de  se  notar,  por  fim,  a  importância  do           
país  como  formulador  de  política  internacional        
que,  na  condição  de  membro  temporário  do         
Conselho  de  Segurança  por  dez  vezes,  o  que  já           
soma  um  total  de  20  anos,  contados  cada          
biênio,  número  igual  a  do  Japão,  sendo  ambos          
os  que  mais  vezes  estiveram  reunidos  no         
Conselho,   na   figura   de   membros   temporários.     

Portanto,  o  ingresso  do  Brasil  em  um         
assento  naquele  Conselho  reconheceria  as       
dimensões  sociais,  geográficas  e  econômicas  do        
país,  o  que  também  ressoaria  internamente  nas         
esferas  democráticas,  acadêmicas  e      
econômicas,  em  uma  eventual  reforma  da  Carta         
das  Nações  Unidas  e  de  seu  Conselho  de          
Segurança,  servindo  como  mais  um  modo  de         
controle  interno  e  externo  das  suas  políticas         
públicas,  o  primeiro  de  maneira  compulsório,  o         
segundo  de  cunho  político,  promovendo  mais        
compromissos  ao  Estado,  porém  contribuindo       
para  o  seu  progresso  na  marcha  do         
desenvolvimento  e  da  formulação  do  Direito        
Internacional,   conforme   sua   tradição   de   paz.   
  

Conceitos   fundamentais   
  

ONU  -  Organização  das  Nações  Unidas.  Criada         
em  1945  pelos  Estados  ganhadores  da  II  Guerra          
Mundial.   
  

Conselho  de  Segurança:  Órgão  setorial  da  ONU         
que  reúne  15  países,  sendo  5  membros         
permanentes  (EUA,  Reino  Unido,  Rússia,       
China  e  França)  e  10  membros  temporários         
(eleitos  pelo  período  de  2  anos),  tomando  as          
principais  decisões  sobre  a  segurança       
internacional   e   a   manutenção   da   paz.   
  

Thiago   Dias   
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Comentário:   
A   ONU   no   sistema   Internacional   anárquico   

  
Conforme  o  cientista  político  Ekkehart       

Krippendorff,  uma  época  só  se  coloca  como         
problema  aquilo  que  se  apresenta  como  desafio         
prático.  E  a  ONU  é  uma  resposta  a  um           
problema:  o  das  contradições  pertinentes  a  um         
sistema  internacional  anárquico,  geneticamente      
conjugado  a  um  modo  de  produção        
inerentemente  expansivo  e  competitivo:  um       
mundo   hobbesiano.     

Em  particular,  a  ONU  é  uma  resposta  a         
um  aspecto  específico  desse  contexto:  a  questão         
do   conflito   e   da   destruição   em   larga   escala.   

De  um  ponto  de  vista  psicanalítico,        
acrescenta-se  à  problemática  a  questão  da        
canalização  e  potencialização  de  impulsos       
agressivos  inerentes  ao  psiquismo  humano,       
represados  pela  repressão  (e  sobrerrepressão,       
como  conceitua  Marcuse)  civilizatória  (o  que        
Freud  denomina  de  “mal-estar”),  para  a  esfera         
da  relação  entre  as  nações,  onde  a  violência  se           
tornaria   “justa”.     

Sendo  assim,  a  ONU,  como  produto        
imediato  da  II  Guerra  Mundial,  cumpriu  seu         
papel  básico?  Se,  de  fato,  no  pós-guerra  os          
conflitos  entre  as  grandes  potências  foram        
diminuídos  amplamente,  tal  resultado  pode,       
talvez,  mais  ser  atribuído  ao  “MAD”,  ou         
princípio  da  “mútua  destruição  assegurada”,  no        
novo  contexto  das  armas  nucleares,  do  que  à          
ação   preventiva   da   ONU   na   esfera   política.     

De  fato,  a  ONU  não  foi  capaz  de  inibir           
os  inúmeros  conflitos  de  pequena  ou  moderada         
escala  que  se  disseminaram  no  período,  em         
função,  inclusive,  de  sua  capacidade  limitada  de         
uso  da  força,  esta  que  depende  da  disposição          
dos   estados-membros   que   a   constituem.   
Podemos  dizer,  em  sentido  historiográfico,  que        
a  contemporaneidade  se  inicia  no  momento  em         
que  são  gestados  os  problemas  que  hoje  se          
fazem   significativos.     

Os  problemas  para  os  quais  a  ONU  foi          
uma  resposta  derivaram,  sem  dúvida,  de  uma         
reorganização     “interna”     do     Sistema   Internacional     
  
  
  
  
  
  
  

em  função  da  nova  fase  do  capitalismo  –          
Industrial  –  e  a  consequente  competição        
imperialista,  no  século  XIX,  que  levou  à  I          
Guerra   Mundial   e,   por   decorrência,   à   Segunda.     

Mas  esta  situação  só  foi  possível        
porque  havia  condições  prévias.  O  Sistema        
Europeu  de  Estados  soberanos,  sem  uma        
autoridade  ou  poder  que  os  limitasse.  Isto         
remonta,  portanto,  ao  século  XVII  e  aos         
tratados   de   Vestfália.   

A  ONU  tem,  assim,  paradoxalmente,       
um  papel  que  inerentemente  está  condenada  a         
não  poder  exercer.  Até  então,  e  mesmo  com  o           
advento  da  Liga  das  Nações  no  pós-Primeira         
Guerra,  as  relações  entre  os  membros  do         
sistema  internacional  político  eram  feitas  por        
meio  de  tratados  ou  pactos  ou  alianças,  em          
geral  muito  efêmeros  e  conjunturais,  e  suas         
controvérsias  resolvidas  por  arbitragens  e       
mediações  ou,  quando  tais  mecanismos  não  as         
resolviam,  como  na  clássica  formulação  de        
Clausewitz,  pela  guerra:  “a  continuação  da        
política  por  outros  meios”.  A  ONU  representou,         
essencialmente,  a  tentativa  de  romper  tal        
paradigma.   

Ou  seja,  a  ONU  veio,       
fundamentalmente,  institucionalizar    
mecanismos  políticos,  substituindo  as  alianças,       
pactos  e  arbitramentos,  por  ferramentas       
institucionalizadas  –  concretizadas  na      
Assembleia  Geral  e  no  Conselho  de  Segurança         
–,  bem  como  implementar  agendar,  por  meio  de          
suas  diversas  agências,  no  sentido  de  atuar         
sobre  eventuais  situações  geradoras  de       
instabilidades  e  conflitos,  notadamente  os  de        
caráter   secundário.   

E,  seja  como  for,  por  “vício  de  origem”,          
não  se  confirma  plenamente  como       
“representante  democrático”  do  conjunto  de       
estados  autônomos,  juridicamente  equivalentes      
mas  diferenciados  na  prática,  visto  que  os         
principais  ganhadores  da  II  Guerra  –  que  a          
gestaram  –  continuam,  após  75  anos,  a         
concentrar  o  poder  decisório  e  de  veto  no          
Conselho   de   Segurança.   

  
Alex   Peloggia   
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A  Constituição  Política  do  Império  do        
Brasil   ou   Constituição   de   1824   

  
  

Rodrigo   M.   TARDELI   
  

Introdução   
  

A  Constituição  Política  do  Império  do  Brasil,         
comumente  conhecida  como  Constituição  de       
1824,  foi  a  primeira  Carta  Magna  brasileira  e          
vigorou  de  25  de  março  de  1824  a  24  de            
fevereiro  de  1891.  Foi  o  documento  fundante         
do  recém-independente  Estado  brasileiro  e  foi        
outorgado  pelo  primeiro  imperador  Pedro  I  do         
Brasil  (e  IV  de  Portugal),  “Defensor  Perpétuo         
da  Constituição”,  título  que  ele  ostentava  desde         
antes  da  feitura  da  mesma.  Por  meio  dela,  Dom           
Pedro  I  impôs  seu  próprio  projeto  político  à          
nova  nação,  muitas  vezes,  em  oposição  ao  que          
vinha  sendo  feito  por  seu  pai,  El-Rei  Dom  João           
VI,  quando  aqui  estabeleceu  o  antigo  Reino         
Unido.  Esta  Constituição  foi  o  modelo  e         
inspiração  para  a  outra,  também  outorgada  pelo         
mesmo  soberano,  desta  feita  em  Portugal,  no         
dia   29   de   abril   de   1826.   
É  importante  ressaltar  que  a  Constituição  de         
1824  teve  como  maiores  influências  as        
constituições  Francesa  (1791)  e  Espanhola       
(1812),  e  pode  ser  considerada  uma  das  mais          
liberais  do  movimento  constitucionalista  dos       
séculos  XVIII  e  XIX,  sendo  uma  das  primeiras          
do  mundo  a  incluir  em  seu  texto  um  rol  de            
garantias  e  direitos  individuais  (artigo  179).        
Aqui,  no  Brasil,  foi  a  Carta  Magna  que  mais           
vigorou,  chegando  a  incríveis  65  anos,  com         
apenas  uma  reforma  substancial,  ocorrida  em        
1834.   
  

Classificação   jurídica   
  

O  Direito  Constitucional  classifica  a       
Constituição   de   1824   como:   
a)  escrita:  em  oposição  às  consuetudinárias,        
como   a   da   Inglaterra   
b)  semirrígida:  admite  que  algumas  regras        
poderão  ser  alteradas  por  um  processo        
legislativo  ordinário,  enquanto  outras  somente       
por  um  processo  legislativo  especial  e  mais         
dificultoso;   

c)  codificada:  sistematizada  em  um  único        
documento;   
d)  outorgada:  foi  imposta  unilateralmente  por        
Dom   Pedro   I;   
e)  dogmática:  escrita  e  sistematizada  por  um         
órgão  constituinte,  a  partir  de  ideias        
fundamentais  de  teoria  política  e  do  direito         
dominante   (romano-germânico/ocidental);   
f)  analítica:  examina  e  regulamenta  todos  os         
assuntos  que  entenda  como  relevante  à        
formação,  destinação  e  funcionamento  do       
Estado.   
  

Características   do   estado   brasileiro  
delineadas   na   constituição   de   1824   
  

A   Constituição   de   1824   é   divida   em   oito   títulos:   
Título  1º  –  Do  Império  do  Brasil,  seu  Território,           
Governo,   Dinastia,   e   Religião.   
Título   2º   –   Dos   Cidadãos   Brasileiros.   
Título  3º  –  Dos  Poderes,  e  Representação         
Nacional.   
Título   4º   –   Do   Poder   Legislativo.   

Capítulo  I  –  Do:  Ramos  do  Poder         
Legislativo,   e   suas   atribuições.   
Capítulo   II   –   Da   Câmara   dos   Deputados.   
Capítulo   III   –   Do   Senado.   
Capítulo  IV  –  Da  Proposição,  Discussão,        
Sanção,   e   Promulgação   das   Leis.   
Capítulo  V  –  Dos  Conselhos  Gerais  de         
Província,   e   suas   atribuições.   
Capítulo   VI   –   Das   Eleições.   

Título   5º   –   Do   Imperador.   
Capítulo   I   –   Do   Poder   Moderador.   
Capítulo   II   –   Do   Poder   Executivo.   
Capítulo  III  –  Da  Família  Imperial,  e  sua          
Dotação.   
Capítulo   IV   –   Da   Sucessão   do   Império.   
Capítulo  V  –  Da  Regência  na        
menoridade,  ou  impedimento  do      
Imperador.   
Capítulo   VI   –   Do   Ministério.   
Capítulo   VII   –   Do   Conselho   de   Estado.   
Capítulo   VIII   –   Da   Força   Militar.   
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Título   6º   –   Do   Poder   Judicial.   

Capítulo  único:  Dos  Juízes,  e  Tribunais        
de   Justiça.   
Título  7º  –  Da  Administração  e  Economia  das          
Províncias.   

Capítulo   I   –   Da   Administração.   
Capítulo   II   –   Das   Câmaras.   
Capítulo   III   –   Da   Fazenda   Nacional.   

Título  8º  –  Das  Disposições  Gerais,  e  Garantias          
dos  Direitos  Civis,  e  Políticos  dos  Cidadãos         
Brasileiros.   
  

Dentro  dessa  perspectiva  e  divisão,  ressaltamos        
que  o  governo  era  uma  monarquia  unitária  e          
hereditária  (Casa  de  Bragança),  com  a        
existência  de  4  poderes  (Executivo,  Legislativo,        
Judiciário  e  Moderador,  sobre  o  qual  falaremos         
adiante).  O  Estado  adotava  como  religião        
oficial  a  Igreja  Católica  Apostólica  Romana,        
que  estava  submissa  ao  Poder  Público  pelo         
instituto  do  padroado,  mas  outras  igrejas  eram         
permitidas  na  forma  de  cultos  domésticos,  as         
eleições  eram  indiretas  e  censitárias,       
inimputabilidade   do   Imperador.   
  

Artigos   preponderantes   
  

Art.  1.  O  Império  do  Brasil  é  a  associação           
política  de  todos  os  brasileiros.  Eles  formam         
uma  nação  livre  e  independente,  que  não  admite          
com  qualquer  outro  laço  algum  de  união  e          
federação   que   se   oponha   à   sua   independência;   
Art.  3.  O  seu  governo  é  monárquico,         
hereditário,   constitucional   e   representativo;   
Art.  5.  A  Religião  Católica  Apostólica  Romana         
continuará  a  ser  a  religião  do  Império.  Todas  as           
outras  religiões  serão  permitidas  com  seu  culto         
doméstico,  ou  particular,  em  casas  para  isso         
destinadas,  sem  forma  alguma  exterior  de        
templo;   
Art.  11.  Os  representantes  da  Nação  brasileira         
são   o   imperador   e   a   Assembleia   Geral;   
Art.  14.  A  Assembleia  Geral  compõe-se  de         
duas  câmaras:  Câmara  de  Deputados  e  Câmara         
de   Senadores   ou   Senado;   
Art.  35.  A  Câmara  dos  Deputados  é  eletiva  e           
temporária;   
Art.  40.  O  Senado  é  composto  de  membros          
vitalícios  e  será  organizado  por  eleição        
provincial;   
Art.  98.  O  Poder  Moderador  é  a  chave  de  toda  a             
organização  política  e  é  delegada       
privativamente  ao  imperador,  como  Chefe       
Supremo  da  Nação  e  seu  Primeiro        

Representante,  para  que  incessantemente  vele       
sobre  a  manutenção  da  independência,       
equilíbrio  e  harmonia  dos  mais  Poderes        
políticos;   
Art.  102.  O  imperador  é  o  Chefe  do  Poder           
Executivo  e  o  exercita  pelos  seus  ministros  de          
Estado;   
Art.  137.  Haverá  um  Conselho  de  Estado,         
composto   de   conselheiros   vitalícios   (...)   
  

O   poder   moderador   
  

Definido  como  “a  chave  de  toda  a         
organização  política”  do  Império,  este  poder        
dava  ao  Imperador  a  prerrogativa  de  nomear  os          
senadores  vitalícios,  convocar     
extraordinariamente  a  Assembleia  Geral      
Constituinte e  Legislativa,  sancionar  decretos  e       
resoluções  da  Assembleia  Geral,  aprovar  e        
suspender  interinamente  as  resoluções  dos       
conselhos  provinciais,  prorrogar  ou  adiar  a        
Assembleia  Geral,  dissolver  a  Câmara  dos        
Deputados,  nomear  e  demitir  livremente  os        
ministros  de  Estado,  suspender  os  magistrados        
nos  casos  previstos,  perdoar  e  moderar  as  penas          
impostas  e  os  réus  condenados  por  sentença  e          
conceder  anistia.  Também  permitia  que  o        
Imperador  nomeasse  as  autoridades      
eclesiásticas  da  Igreja  Católica.   A       
inviolabilidade  da  pessoa  do  Imperador  era  a         
garantia  de  manutenção  de  ordem  em  caso  de          
conturbações,  além  de  assegurar  a  imunidade        
das  instituições  imperiais  e  do  estado  civil  de          
direito.  Desta  maneira,  a  responsabilidade  das        
ações  do  governo  recaía  sobre  os  ministérios,         
que,  através  do  Poder  Moderador,  podiam  ser         
dissolvidos  pelo  Imperador  nos  momentos  de        
crise  político-institucional.  Essa  questão  foi       
regulamentada  pela  lei  de  15  de  outubro  de          
1827,  que  definiu  os  crimes  e  regulou  os          
processos  de  responsabilidade  dos  ministros  e        
conselheiros  de  Estado,  conferindo  ao  Senado  a         
atribuição   de   julgá-los.   
  

Perspectiva   histórica   e   assembleia   
constituinte   
  

Ante  o  fracasso  da  defesa  dos  interesses         
do  Brasil  na  votação  da  Constituição        
Portuguesa  em  1821,  em  junho  1822 havia  sido         
convocada  uma  assembleia  constituinte,  para       
elaborar  uma  constituição  para  o  Reino  do         
Brasil,  tendo  em  vista  a  Independência  ocorrida         
em  7  de  setembro  daquele  ano.  Os         
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representantes  das  Províncias  reuniram-se  a       
partir  de 3  de  maio  de  1823,  a  fim  de  elaborar  a             
primeira  Carta  Magna  da  nova  nação.  Ficou         
apelidada  de  “Constituição  da  Mandioca”  por        
causa  dos  critérios  estabelecidos  para  quem        
fosse  ser  um  deputado  constituinte,  ou  seja,         
renda  mínima  de  150  alqueires  de  plantação  da          
mandioca  (eleitores  de  primeiro  grau),  250        
alqueires  (eleitores  de  segundo  grau).  Alguns        
historiadores  consideram  que  a  mandioca  não        
representava  apenas  a  quantidade  de  terra  do         
eleitor,  mas  também  a  quantidade  de  escravos         
que  o  mesmo  possuía,  visto  que  a  mandioca  e  a            
farinha  de  mandioca  eram  os  alimentos  básicos         
dos   escravos   e   trabalhadores   rurais   da   época.   

Na  Assembleia,  a  disputa  entre  os        
partidos  Português  e  Brasileiro  era  intensa.  O         
Partido  português  era  composto  dos  grandes        
comerciantes  da  Corte  e  apoiavam  o        
absolutismo  de  Dom  Pedro  I.  Já  o  partido          
brasileiro  era  contra  o  absolutismo  do  príncipe         
regente  e  socialmente  era  formado  por  médios  e          
pequenos  comerciantes  e  os  grandes       
fazendeiros.   

Com  um  total  de  90  membros  eleitos         
por  14  províncias,  destacavam-se  na       
Constituinte  os  proprietários  rurais,  bacharéis       
em  Direito,  militares,  médicos  e  funcionários        
públicos.  Para  elaborar  um  anteprojeto       
constitucional,  foi  designada  uma  comissão       
composta  por  seis  deputados  sob  liderança  de         
Antônio  Carlos  de  Andrada,  irmão  de  José         
Bonifácio,   o   “Patriarca   da   Independência”.   

O  anteprojeto  continha  272  artigos       
influenciados  pelas  ideias  iluministas,  no       
tocante  à soberania  e  aos  princípios  do        
liberalismo econômico.  Ausentes  da  discussão,      

ficaram  a  escravidão  e  o  latifúndio,  motores  da          
economia  brasileira  de  então,  a  despeito  de  a          
família  imperial  sempre  se  posicionar  a  favor         
da  emancipação  dos  negros  e  da  necessidade  de          
uma  ampla  reforma  agrária,  situações  que        
culminaram   na   proclamação   da   República.   

A  crise  que  culminou  com  a  dissolução         
da  Assembleia  Constituinte  sepultou  o       
anteprojeto,  tendo  sido a  Constituição      
outorgada  em  1824  pelo  próprio  Imperador.        
Dom  Pedro  I  reuniu  dez  cidadãos  de  sua  inteira           
confiança,  pertencentes  ao partido  lusófono,      
dentre  eles  o  Marquês  de  Sabará,  os  quais,  após           
algumas  discussões  a  portas  fechadas,       
redigiram  a  primeira  constituição  do  Brasil,        
sendo  escrita  pelo  arquivista  das  bibliotecas        
reais,  Luís  Joaquim  dos  Santos  Marrocos .  Essa        
nova  Carta  era,  de  acordo  com  o  Imperador,          
duas  vezes  mais  liberal  que  aquela  que  estava          
sendo   discutida.   
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O   desenvolvimento   da   educação   pública   
e   da   administração   pública   brasileira   

  
  

André   Galindo   da   COSTA   
S amira   SALEH   

  
Introdução   

  
A  educação  pública  e  administração       

pública  brasileiras  possuem  uma  característica       
em  comum  bastante  marcante.  Ambas  são        
resultado  do  desenvolvimento  histórico  e       
guardam  caraterísticas  de  diversas  influências       
que  receberam  ao  longo  do  tempo.  Diante         
disso,  o  desenvolvimento  da  educação  pública  e         
da  administração  pública  brasileiras  se       
caracterizam  como  um  objeto  de  estudo        
bastante  instigante  para  todos  aqueles  que        
apresentam  interesse  nos  temas  relacionados  ao        
Estado  brasileiro.  O  objetivo  desse  ensaio  é         
apresentar  de  uma  maneira  sucinta  as  diferentes         
tendências  que  exerceram  influência  sobre  a        
educação  e  a  administração  pública  brasileiras.        
Para  tanto  foi  realizada  uma  revisão  da         
literatura.   

  
O   desenvolvimento   histórico   e   os   modelos   de   
administração   pública   no   Brasil   

  
A  administração  pública  apresenta  uma       

definição  constitucional  que  atenta  para  os  seus         
princípios:  “A  administração  pública  direta  e        
indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos          
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios         
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,       
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e      
eficiência.”  (BRASIL,  1988,  artigo  37).  A        
administração  pública  ou  gestão  pública       
compreende  todas  as  atividades  administrativas       
do  estado,  dentre  as  quais  encontram-se  a         
prestação  de  serviços,  a  fiscalização,  a        
legislação,   a   regulamentação,   dentre   outros.  

 No  Brasil,  a  administração  pública       
passou  por  pelo  menos  quatro  etapas  mais         
marcantes  que  destacaremos  a  partir  de  agora.         
Essas  quatro  etapas  se  caracterizaram  como        
verdadeiros  modelos  de  administração  pública,       
que  são:  patrimonialista  (1500-1930),      
burocrático  (1930-1990),  gerencialista  (1990-)      
e  societal  (2000-).  Cada  um  dos  modelos  de          

administração  pública  brasileiros  não  aconteceu       
de  uma  maneira  isolada,  já  que  houve  a          
coexistência  de  aspectos  de  cada  modelo  junto         
ao   outro.   

O  modelo  patrimonialista  perpassou      
quatro  momentos  históricos  brasileiros:  colonial       
(1500-1815),  reinado  (1815-1822),  império      
(1822-1889)  e  primeira  república  (1889-1930).       
O  modelo  de  administração  patrimonialista  foi        
pautado  por  um  conjunto  de  relações        
político-sociais  marcadas  por  um  modelo  de        
dominação  tradicional,  onde  havia  uma      
percepção  de  dois  grupos  estratificados:  os        
súditos  e  os  soberanos.  Naquele  contexto,  a         
dependência  era  tida  como  algo  natural  e  o          
núcleo  político  baseava-se  em  relações       
familiares,  como  em  sociedades  patriarcais.       
Quando  comparado  à  teoria  de  Weber  (1974),  é          
possível  entender  que  naquele  período  havia        
uma  grande  apropriação  de  recursos  estatais  por         
determinados  grupos  políticos  e  segmentos       
privados.     

Durante  o  período  imperial,  uma  das        
principais  características  do  patrimonialismo  no       
Brasil  foi  o  poder  moderador.  O  poder         
moderador  era  uma  espécie  de  quarto  poder  que          
fazia  com  que  o  Imperador  controlasse  dois         
poderes,  o  executivo  e  o  moderador.  Isso  lhe          
dava  uma  grande  vantagem  em  comparação  aos         
dois  outros  poderes,  legislativo  e  judiciário,  e         
criava   um  modelo  bastante  personalista       
(LEAL,   1976).   

Na  primeira  república,  se  popularizou  a        
política  dos  governadores,  onde  havia  todo  um         
acordo  nacional  sobre  as  pessoas  que  seriam         
politicamente  eleitas.  Para  isso  era  utilizado  o         
modelo  de  voto  de  cabresto.  Tal  modelo  ficou          
conhecido  também  como  coronelismo  e  se        
baseava  em  servidão,  analfabetismo,  violência,       
coerção,  dependência,  assistencialismo  e      
estruturas  econômicas  arcaicas.  O      
patrimonialismo  foi  marcado  por  uma  falta  de         
distinção  entre  o  que  é  público  e  o  que  é            
privado  e  por  particulares  coordenando  a  ação         
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estatal  conforme  seus  próprios  interesses.       
(LEAL,   1976)   

Durante  a  primeira  república  aconteceu       
um  conjunto  de  crises  políticas  que  geraram         
forte  desgaste  ao  sistema  político  da  época.  Em          
1929,  aconteceu  a  quebra  da  Bolsa  de  Nova          
York,  que  levou  o  Brasil  a  uma  profunda  crise,           
já  que  a  base  econômica  da  época  era          
agroexportadora.  Foi  esse  clima  que  permitiu  a         
ascensão  de  Getúlio  Vargas  durante  a        
Revolução  de  1930.  Com  isso,  deu-se  início  à          
Era   Vargas   (1930-1945).     

O  Presidente  Getúlio  Vargas  criou  o        
Departamento  do  Serviço  Público  (DASP),  em        
1938.  Essa  foi  a  primeira  reforma        
administrativa  do  Brasil  e  teve  por  principal         
objetivo  superar  o  modelo  patrimonialista  e        
fundar  um  modelo  de  administração  pública        
burocrático.  Entre  as  iniciativas  estava  a  de         
organizar  e  racionalizar  o  serviço  público  no         
país  por  meio  de  empregos  públicos  que  seriam          
ocupados  por  critérios  meritocráticos.  Para       
tanto  passaram  a  ser  realizadas  seleções  e         
aperfeiçoamento  de  pessoal  e  foi  criado  um         
Estatuto  de  Funcionários  Públicos  Civis  da        
União.    (CAPELLA,   2001)   

Foi  o  modelo  de  administração  pública        
burocrática  que  lançou  as  bases  do        
desenvolvimentismo  e  do     
nacional-desenvolvimentismo.  Criou-se  então     
um  padrão  de  estado  interventor  inspirado  na         
teoria  econômica  keynesiana  que  permitiu  a        
ascensão  de  uma  classe  média  e  trabalhadora         
urbana.  Conforme  as  bases  teóricas  de  Weber         
(1974),  a  burocracia  trata-se  de  um  modelo  com          
normas  bem  definidas  que  permite  às        
organizações  alcançar  um  maior  nível  de        
eficiência.  Pressupõe  a  burocracia  um  conjunto        
de  valores  e  princípios,  como:  a        
impessoalidade,  a  hierarquia,  competências  e       
atribuições  de  cargos,  especialização  de       
funções,  seleção  por  qualificação  técnica,       
promoções  por  meritocracia  e  separação  entre        
público   e   privado.   (ABRUCIO,   2011)   

O  modelo  burocrático  acompanhou  o       
processo  de  modernização  do  estado,  da        
sociedade  e  da  economia  brasileira.  O  Decreto         
Lei  200/67  instituiu  o  planejamento,  a        
coordenação,  a  descentralização,  a  delegação  de        
competências  e  o  controle  como  princípios  para         
a  gestão  pública  (BRASIL,  1967).  A        
Constituição      Federal      de        1988        traz     como   
  
  

princípios  da  administração  pública  a       
legalidade,  a  impessoalidade,  a  moralidade,  a        
publicidades  e  a  eficiência.  A  Carta  Magna  de          
1988  também  reforçou  institutos  como       
concursos  públicos,  procedimentos  de  compras       
e   regime   único   de   servidores.   (BRASIL,   1988)   

Em  1973  aconteceu  o  primeiro  choque        
do  petróleo  e  durante  a  década  de  1980          
iniciou-se  um  movimento  internacional  pela       
redução  do  estado,  propagando-se  do  Reino        
Unido  de  Margareth  Thatcher  e  dos  EUA  de          
Ronald  Reagan  para  quase  todos  os  países  do          
mundo.  Essa  foi  a  era  do  neoliberalismo,         
marcada  pela  redução  do  papel  do  estado  na          
sociedade  e  na  economia.  Cada  vez  mais  o          
estado  deixou  de  ser  provedor  e  passou  a  ter  um            
papel  de  regulador,  sendo  suas  marcas  as         
privatizações,  terceirizações  e  ajuste  fiscal.       
(MONTAÑO   e   DURIGUETTO,   2010)   

Com  isso  ascende  o   New  Public        
Management ,  baseado  no  uso  de  ferramentas  de         
gestão  privada  na  gestão  pública.  No  Brasil,         
essas  tendências  seriam  expressas  a  partir  da         
década  de  1990  naquilo  que  ficou  conhecido         
como  gerencialismo.  O  modelo  gerencialista       
começou  a  se  manifestar  no  governo  de         
Fernando  Collor  de  Melo  (1990-1991)  quando        
aconteceram  a  extinção  de  cargos  e  a  demissão          
de  funcionários.  Entre  1995  e  2002,  no         
governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  o       
gerencialismo  encontrou  seu  ápice.  Naquela       
ocasião,  foi  criado  o  Ministério  da        
Administração  e  Reforma  do  Estado  (MARE)        
que  teve  como  foco  as  privatizações  e         
terceirizações,  a  partir  da  divisão  entre  o         
que  considerava  como  atividades  exclusivas  e        
não  exclusivas  do  estado.      
(BRESSER-PEREIRA,   2017)   

Entre  os  anos  de  2003  e  2016,  o  Brasil           
foi  governado  por  dois  presidentes  do  Partido         
dos  Trabalhadores:  Lula  e  Dilma  Roussef.        
Naquela  ocasião,  deu-se  início  a  um  modelo  de          
administração  pública  societal,  marcado  pela       
participação  conjunta  do  Estado  com  ONGs,        
associações  populares  e  movimentos  sociais.       
Foi  nesse  momento  que  teve  ascensão  o         
controle  social  por  meio  de  conselhos  gestores         
e  conferências.  Com  a  ampliação  de  atores         
sociais  junto  ao  estado  brasileiro,  foi  possível         
uma  melhor  identificação  das  demandas  sociais.        
(PAES   DE   PAULA,   2005)   
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O   desenvolvimento   histórico   da   educação   
pública   no   Brasil   

  
Da  mesma  forma  que  a  administração        

pública,  a  educação  pública  brasileira  também        
passou  por  várias  etapas  que  permitiram  o  seu          
desenvolvimento.  A  história  da  educação  no        
Brasil  iniciou  no  período  jesuítico  (1549-1759),        
em  que  o  objetivo  principal  foi  a  conversão  de           
indígenas  à  fé  católica  por  meio  da  catequese          
financiada  pela  coroa  portuguesa.  Entre  1759  e         
1808  aconteceu  a  expulsão  dos  jesuítas  do         
Brasil,  com  a  reforma  pombalina,  que  previa         
um  modelo  de  educação  laica.  Porém,  o  Brasil          
ficou  sem  nenhum  sistema  educacional,  já  que         
não  houve  nada  a  substituir  o  modelo  de          
educação   religiosa  dos  jesuítas.      
(ROMANELLI,   1991)   

Entre  os  anos  1808  e  1821,  com  a  vinda           
da  família  real  para  o  Brasil,  iniciou-se  o          
período  joanino.  Nesse  período  houve       
valorização  do  ensino  técnico  e  a  abertura  de          
academias  militares  e  escolas  de  direito  e         
medicina.  Porém,  com  o  foco  no  ensino         
superior,  as  escolas  de  primeiras  letras  foram         
negligenciadas.  Durante  o  Período  Imperial,       
entre  1822  e  1888,  foi  outorgada  a  primeira          
constituição  do  Brasil  (1924),  que  previa  a         
educação  primária  gratuita  para  todos  os        
cidadãos.  No  entanto  faltavam  professores  no        
país  e  se  implementou  o  Método  Lancaster,  no          
qual  um  aluno  treinado,  decurião,  treinava  um         
grupo   de   dez   alunos,   decúria.   (SILVA,   1992)   

Em  1827,  foi  lançada  a  Lei  de         
Primeiras  Letras  que  previa  o  estabelecimento        
de  escolas  de  primeiras  letras  em  todas  cidades,          
vilas  e  localidades,  mas  isso  não  se  efetivou.          
Em  1834,  o  ensino  primário  tornou-se        
responsabilidade  das  províncias  e,  em  1835,        
surgiu  a  primeira  escola  normal  do  país,  na          
cidade  de  Niterói.  Entre  1889  e  1929  foi          
instituída  a  Primeira  República  e  nesse  período         
não  houve  importantes  avanços  na  educação        
pública   brasileira.   (ARANHA,   1989)   

Somente  após  a  Revolução  de  30  foi         
criado  um  Ministério  da  Educação,  em  1931.        
No  período  que  ficou  conhecido  como  Segunda         
República  (1930-1936),  o  Brasil  entrou  no        
processo  de  industrialização.  Em  meio  a        
diversas  mudanças  sociais  e  econômicas,  a        
educação  passou  a  ser  tida  como  um  meio  para           
a  promoção  de  mão  de  obra  qualificada  e          
portanto  passa  a  ser  tida  como  uma  questão          
nacional,  pela  primeira  vez.  Em  1932,  Fernando         

de  Azevedo  redigiu  o  Manifesto  dos  Pioneiros         
da  Educação,  que  foi  assinado  por  diversos        
educadores.  A  Constituição  de  1934       
estabeleceu  que  a  educação  era  um  direito  de          
todos  atribuindo  responsabilidades  ao  Estado.       
Em  1937,  foi  outorgada  uma  nova  constituição         
e  iniciou-se  o  Estado  Novo  (1937-1945).  Nesse         
instante,  o  estado  ficou  desobrigado  pela        
promoção  do  ensino  público  e  foi  dado  enfoque          
ao  ensino  pré-vocacional  e  profissional.       
(ARANHA,   1989)   

Durante  a  Terceira  República      
(1946-1963)  foi  estabelecida  a  vinculação       
orçamentária  para  a  educação  pública  e  a         
educação  entendida  como  um  direito  de  todos.         
Em  1961,  foi  aprovada  a  primeira  Lei  de          
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional        
(LDB)  que  reforçou  a  educação  como  um         
direito  de  todos,  mas  não  deu  caráter         
obrigatório  à  educação  básica.  Em  1964,        
aconteceu  o  golpe  de  Estado  que  instaurou  o          
regime  militar  (1964-1985).  Uma  das  primeiras        
medidas  do  regime  foi  retirar  a  vinculação         
orçamentária  e  todo  o  ensino  passou  a  ser          
rigidamente  vigiado  pelas  Forças  Armadas.       
Diversos  professores  foram  presos  ou       
demitidos.  Universidades  foram  fechadas  e  a        
União  Nacional  dos  Estudantes  foi  proibida  de         
funcionar.   (BREJON,   1996)   

Em  1971  foi  publicada  a  segunda  LDB,         
que  estabeleceu  a  divisão  do  ensino  em         
Primeiro  Grau,  8  anos  correspondentes  ao        
primário  e  ginasial,  e  Segundo  Grau,  uma         
espécie  de  colegial  com  ensino       
profissionalizante  com  3  anos  de  duração.  Esse         
modelo  pôs  fim  a  disciplinas  como  História,         
Geografia,  Filosofia  e  Sociologia  e  criou  as         
disciplinas  Estudos  Sociais,  Educação  Moral  e        
Cívica  e  Organização  Social  e  Política  do  Brasil          
(OSPB).  Muitas  faculdades  de  história  foram        
fechadas  durante  a  ditadura  militar.       
(BREJON,   1993)   

Com  o  processo  de  redemocratização,       
em  1988,  voltou  a  haver  vinculação        
orçamentária  para  a  educação  pública.  A        
Constituição  estabeleceu  a  União  como       
responsável  por  fixar  diretrizes  e  bases  da         
educação  nacional  e  previu  a  criação  de  um          
plano  nacional  de  educação.  A  partir  de  então          
inicia-se  uma  importante  luta  política  em  torno         
da  criação  de  um  sistema  nacional  de  educação,          
quando  estiveram  em  disputa  diversos  projetos        
e  ideologias.  Em  1996  foi  lançada  a  terceira          
LDB  que  estabeleceu  como  meta  a  eliminação         
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do  analfabetismo  e  a  universalização  do  ensino         
fundamental.  Também  foram  criados      
mecanismos  de  financiamento  da  educação,  o        
FUNDEF  (1996-2006)  e  o  FUNDEB       
(2006-2020).   

  
Considerações   Finais   

  
Com  a  pesquisa  que  embasou  este        

trabalho  foi  possível  identificar  importantes       
aspectos  da  administração  pública  e  do  ensino         
público  brasileiro.  Ficou  evidenciado  que       
ambos  se  desenvolveram  ao  longo  da  história         
passando  por  diferentes  etapas  e  modelos.        
Apesar  de  em  cada  caso  existirem        
características  bastante  específicas,  também  foi       
possível  identificar  algumas  semelhanças.  Isso       
se  dá,  por  exemplo,  quando,  em  1930,  acontece          
a  Revolução  de  30  e  tanto  a  educação  como  a            
administração  pública  passam  por  um  processo        
de  reformas  para  atender  aos  anseios  da         
modernização,  industrialização  e  integração      
nacional   do   país.     

Outro  momento  que  chama  a  atenção        
foi  o  período  posterior  à  promulgação  da         
Constituição  Federal  de  1988,  já  que,  ali,  essas          
duas  áreas  se  apresentam  como  um  dilema.         
Enquanto  havia  um  movimento  pela       
erradicação  do  analfabetismo  por  meio  da        
universalização  da  educação,  e  isso  implicava        
na     ampliação      de      direitos      e      serviços,      a   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

administração  pública,  seguindo  a  tendência       
internacional  do  neoliberalismo,  passou  a  ser        
pautada  por  uma  lógica  do  modelo  gerencialista         
que  previa  privatizações,  terceirizações  e       
redução  do  papel  do  estado.  Esses  aspectos  nos          
mostram  o  quanto  é  válida  a  observação  desses          
dois  campos  a  partir  de  uma  perspectiva  de         
desenvolvimento  histórico  e  aponta  a       
necessidade  de  novos  estudos  que  possam  criar         
novas  hipóteses  para  a  realização  de  analises         
comparativas.   

  
Conceitos   fundamentais   
  

A  administração  pública  e  a  educação  pública         
brasileiras  são  resultantes  de  um  longo        
desenvolvimento  histórico  marcado  por  um       
conjunto  de  etapas  e  diferentes  modelos.  Nesse         
aspecto,  ambas  as  áreas  do  estado  brasileiro         
guardam  certa  similitude.  Um  aspecto       
importante  é  que  tanto  no  que  diz  respeito  ao          
desenvolvimento  da  administração  pública      
como  ao  da  educação  pública,  nunca  um         
modelo  se  sobrepôs  a  outro  por  completo,  já          
que  sempre  uma  nova  etapa  ou  um  novo          
modelo  guardou  características  do  modelo  que        
o  antecedeu.  Por  meio  de  uma  revisão  da          
literatura,  este  artigo  tem  por  objetivo        
apresentar  as  diferentes  tendências  que       
exerceram  influência  sobre  a  educação  e  a         
administração   pública   brasileira     
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Covid-19   e   direitos   humanos   
nas   periferias   de   São   Paulo:     
o   caso   da   Brasilândia   
    
  

Cláudio   Rodrigues   MELO     
Silvio   Gabriel   Serrano   NUNES   

  
Introdução   
  

A  pandemia  de  Covid-19  exigiu  dos        
governos,  em  todo  o  mundo,  soluções  rápidas  e          
respostas  emergenciais  para  se  barrar  o       
alastramento  geográfico  da  doença  dentro  de        
suas  respectivas  fronteiras,  bem  como  a        
imposição  de  barreiras  sanitárias  e  de  políticas         
públicas  para  o  tratamento  das  vítimas  da         
doença  no  âmbito  dos  atuais  avanços  da         
medicina  e  das  limitações  de  cada  país  em          
relação  ao  contingente  de  profissionais  de        
saúde,  à  infraestrutura  médico-hospitalar,  aos       
insumos,  à  existência  ou  não  de  um  sistema  de           
saúde  pública  e  a  sua  abrangência  de         
atendimento  (NUNES;  SERRANO,  2020,  p.       
63).     

Vários  organismos  internacionais  e      
pensadores  contemporâneos  têm  manifestado      
substancial  preocupação  com  um  possível,  e        
mesmo  já  constatável,  efetivo  autoritarismo  de        
medidas  adotadas  em  diversos  países,       
colocando  em  risco  conquistas  democráticas       
civilizatórias,  assim  como  a  exigência  de  uma         
atenção  especial  no  que  tange  aos  direitos         
sociais  da  população  mais  vulnerável  nas        
periferias.   

Constitui  exemplo  contundente  de  tais       
preocupações  a  Resolução  n o  1/2020 45 ,  adotada        
pela  Comissão  Interamericana  de  Direitos       
Humanos  da  OEA  –  Organização  dos  Estados         
Americanos  –,  que  ao  dispor  sobre  “Estados  de          
exceção,  restrições  às  liberdades  fundamentais       
e  Estado  de  Direito”,  apresenta  a  seguinte         
diretriz:   

  
20.  Assegurar  que  toda  restrição  ou  limitação         
que  se  imponha  aos  direitos  humanos  com  a          
finalidade  de  proteção  à  saúde  no  marco  da          

45  Disponível   em:   
<https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1 
-20-es.pdf   p.12>.   Acesso   em:   15   abr.   2020.   

pandemia  de  COVID-19  cumpra  com  os        
requisitos  estabelecidos  pelo  direito      
internacional  dos  direitos  humanos.      
Particularmente,  as  ditas  restrições  devem       
obedecer  ao  princípio  da  legalidade,  ser        
necessárias  em  uma  sociedade  democrática  e,        
portanto,  resultar  estritamente  proporcionais      
para  atender  à  finalidade  legítima  de  proteger         
a   saúde.   
  

O  referido  documento  faz  incisivo  alerta        
também  em  relação  aos  “grupos  em  especial         
situação  de  vulnerabilidade  como  idosos,       
pessoas  que  cumprem  penas  privativas  de        
liberdade,  mulheres,  indígenas,  migrantes,      
solicitantes  de  asilo,  refugiados,  apátridas,       
deslocados  internos,  crianças,  adolescentes,      
pessoas  LGBTI,  afrodescendentes  e  com       
deficiência” 46 .  Admite,  assim,  possíveis      
cicatrizes  ou  sequelas  de  políticas  não        
compatíveis  com  o  regime  democrático  e        
valores  tão  caros  às  democracias       
contemporâneas,  como  a  participação  popular       
nas  políticas  públicas,  a  transparência  na  gestão         
dos  recursos  públicos,  o  tratamento  adequado  e         
protetivo  de  dados  sensíveis  sobre  a  população         
infectada  pelo  coronavírus  e  a  necessidade  de         
políticas  públicas  sociais  efetivas  para  mitigar        
os  efeitos  da  crise  econômica,  que  já  vêm          
impactando  as  camadas  sociais  mais       
vulneráveis.   

  
A   pandemia   nas   periferias   de   São   Paulo:   o   
caso   da   Brasilândia   
  

Uma  importante  questão  para  explicar  o        
agravamento  da  pandemia  de  Covid-19  nas        
periferias  é  a  constatação  da  invisibilidade        
crônica   do   poder   público:   

  
Mais  de treze  milhões de  brasileiros  vivem       
em  guetos  e  sem  nenhuma  perspectiva  de         

46  Ibidem,   p.   15-21.   
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política  de  urbanização.  Segundo      
informações,  hoje,  aproximadamente     
47% dessas  pessoas  trabalham  na      
informalidade, 72% não  têm  nenhuma     
reserva  econômica  e  apenas 15% têm      
poupança  para  sobreviver  durante  um  mês.        
No  entanto,  não  há  nenhum  plano  de  governo          
focado  nessa  realidade.  Destituídos  de       
praticamente  tudo  e  carentes  de  serviços        
sanitários  básicos,  inclusive  de  água  potável,        
os  moradores  [...]  têm  se  mobilizado  para         
impedir  que  o  coronavírus  entre  nas  suas         
comunidades.  Apesar  de  compor  uma  parcela        
significativa  da  população  brasileira,  esse       
povo  é  praticamente  invisível  ao  poder        
público  e  isto  se  torna  mais  explícito  no          
momento  em  que  a  pandemia  se  espalha  pelo          
território  nacional.  Apesar  das  dificuldades       
cotidianas,  as  comunidades  carentes  têm  se        
organizado  para  combater  o  COVID-19,  na        
tentativa  de  reverter  as  previsões  de  que as         
favelas  serão  as  grandes  vítimas do       
coronavírus   no   Brasil.   (DIAS,   2020)   
  

Nayara  Batsche,  em  “Black  Brazilians  4        
times  more  likely  to  die  of  Covid-19”,  de  03  de            
junho  de  2020,  indica  importante  elemento  do         
perfil  das  vítimas  de  Covid-19  nas  periferias  –  a           
questão  racial  –,  constituindo  o  paradigmático        
caso  da  Brasilândia  exemplo  da  maneira  como         
comunidades  negras  têm  sido  marginalizadas  e        
empurradas  para  as  periferias,  onde  a        
normalidade  é  a  ausência  do  poder  público 47         

como  garantidor  de  direitos  humanos       
constitucionalmente   estabelecidos.   

  
Os  dados  têm  exposto  as  profundas        
iniquidades  no  Brasil,  onde  a  pobreza  é  muito          
maior  entre  os  negros  brasileiros,  que        
representam  pouco  mais  de  50%  da        
população.   
‘O  coronavírus  só  veio  para  intensificar  um         
problema  que  já  existe  há  décadas.  A         
Brasilândia  sempre  teve  problemas  de  saúde        
pública  e  sofre  com  a  ausência  do  Estado’,          
afirma  Cláudio  Rodrigues  Melo,      
(carinhosamente  conhecido  como  Cláudio      
Kafé)  [Gestor  de  Projetos  e  Administração  da         
AMAVB  –  Associação  de  Moradores  do  Alto         
da  Vila  Brasilândia  e  Coordenador  do        
Programa  de  Combate  à  Fome  na        
Brasilândia].   
  
  

47  no   Brasil   

  

Rodrigues  [Melo]  afirma  que  seu  bairro  é         
formado  de  ‘um  grande  número  de  negros  e          
pessoas  que  vieram  do  Nordeste  vivendo  nas         
favelas  e  nas  comunidades  mais  pobres’.        
(BATSCHKE,   2020)     
  

Lembramos  que  Kafé  sofreu  com  a        
doença  dentro  da  própria  família,  perdendo  a         
mãe,  dona  Dora,  em  maio  de  2020,  e  tendo  seu            
pai  internado  por  quase  30  dias  logo  em          
seguida:   

  
Com  a  chegada  da  pandemia  muitas  famílias         
sofreram  com  a  crise  que  causou  o         
desemprego  e  perda  de  renda.  As  regiões         
periféricas  da  cidade  foram  as  mais  afetadas         
e,  na  Brasilândia,  o  impacto  foi  maior  ainda,          
pois  os  casos  foram  crescendo  rapidamente  e         
o  bairro  foi,  durante  alguns  meses,  o  distrito          
com  o  maior  número  de  mortes  da  cidade  de           
São  Paulo.  A  falta  de  infraestrutura  na  área          
da  saúde  levou  à  superlotação  nos  hospitais         
da  região,  chegando  a  faltar  leitos  e  UTI  para           
todos  os  pacientes,  esse  foi  um  dos  motivos          
do   alto   número   de   óbitos   na   Brasilândia. 48   
  

Um  problema  que  dificulta  a  adesão  dos         
moradores  dessas  localidades  é  a  disseminação        
de  falsos  discursos  cientificamente      
negacionistas  ou  que  alegam  que  somente  a         
população  com  maior  poder  aquisitivo  é  alvo  da          
doença,  uma  vez  que  os  primeiros  casos  que          
ganharam  repercussão  apresentavam  esse  perfil,       
como  disse  o  coordenador  do  programa  de         
combate  à  fome  na  Brasilândia  ao   The  Wall          
Street   Journal :     

  
As  pessoas  acham  que  o  coronavirus  é  uma          
doença  de  homem  rico,  que  somente  quem         
viaja  o  pega’,  disse  Cláudio  Rodrigues  Melo,         
que  montou  uma  cozinha  comunitária  para  os         
moradores  do  bairro  em  situação  de        
vulnerabilidade  em  uma  das  áreas  mais        
pobres  de  São  Paulo.  (MAGALHÃES  e        
SCIAUDONE,   2020)   
  

Nesse  âmbito,  é  relevante  considerar  o        
fato  de  que  a  população  nas  periferias  de  São           
Paulo,  quando  não  é  vítima  do  desemprego,         
necessita  se  deslocar  em  transporte  público  para         
o  trabalho,  expondo-se  muito  mais  aos  riscos  de          
contrair  a  doença  ou  de  morrer,  principalmente         
os  trabalhadores  que  atuam  nas  áreas  da  saúde  e           

48  Relato  de  Cláudio  Rodrigues  Melo  sobre  a  pandemia  de            
Covid-19   na   Brasilândia.   
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pessoas  que  vieram  do  Nordeste  vivendo  nas         
favelas  e  nas  comunidades  mais  pobres’.        
(BATSCHKE,   2020)     
  

Lembramos  que  Kafé  sofreu  com  a        
doença  dentro  da  própria  família,  perdendo  a         
mãe,  dona  Dora,  em  maio  de  2020,  e  tendo  seu            
pai  internado  por  quase  30  dias  logo  em          
seguida:   

  
Com  a  chegada  da  pandemia  muitas  famílias         
sofreram  com  a  crise  que  causou  o         
desemprego  e  perda  de  renda.  As  regiões         
periféricas  da  cidade  foram  as  mais  afetadas         
e,  na  Brasilândia,  o  impacto  foi  maior  ainda,          
pois  os  casos  foram  crescendo  rapidamente  e         
o  bairro  foi,  durante  alguns  meses,  o  distrito          
com  o  maior  número  de  mortes  da  cidade  de           
São  Paulo.  A  falta  de  infraestrutura  na  área          
da  saúde  levou  à  superlotação  nos  hospitais         
da  região,  chegando  a  faltar  leitos  e  UTI  para           
todos  os  pacientes,  esse  foi  um  dos  motivos          
do   alto   número   de   óbitos   na   Brasilândia. 48   
  

Um  problema  que  dificulta  a  adesão  dos         
moradores  dessas  localidades  é  a  disseminação        
de  falsos  discursos  cientificamente      
negacionistas  ou  que  alegam  que  somente  a         
população  com  maior  poder  aquisitivo  é  alvo  da          
doença,  uma  vez  que  os  primeiros  casos  que          
ganharam  repercussão  apresentavam  esse  perfil,       
como  disse  o  coordenador  do  programa  de         
combate  à  fome  na  Brasilândia  ao   The  Wall          
Street   Journal :     

  
As  pessoas  acham  que  o  coronavirus  é  uma          
doença  de  homem  rico,  que  somente  quem         
viaja  o  pega’,  disse  Cláudio  Rodrigues  Melo,         
que  montou  uma  cozinha  comunitária  para  os         
moradores  do  bairro  em  situação  de        
vulnerabilidade  em  uma  das  áreas  mais        
pobres  de  São  Paulo.  (MAGALHÃES  e        
SCIAUDONE,   2020)   
  

Nesse  âmbito,  é  relevante  considerar  o        
fato  de  que  a  população  nas  periferias  de  São           
Paulo,  quando  não  é  vítima  do  desemprego,         
necessita  se  deslocar  em  transporte  público  para         
o  trabalho,  expondo-se  muito  mais  aos  riscos  de          
contrair  a  doença  ou  de  morrer,  principalmente         
os  trabalhadores  que  atuam  nas  áreas  da  saúde  e           

48  Relato  de  Cláudio  Rodrigues  Melo  sobre  a  pandemia  de            
Covid-19   na   Brasilândia.   

  
  

  

  
  

  
política  de  urbanização.  Segundo      
informações,  hoje,  aproximadamente     
47% dessas  pessoas  trabalham  na      
informalidade, 72% não  têm  nenhuma     
reserva  econômica  e  apenas 15% têm      
poupança  para  sobreviver  durante  um  mês.        
No  entanto,  não  há  nenhum  plano  de  governo          
focado  nessa  realidade.  Destituídos  de       
praticamente  tudo  e  carentes  de  serviços        
sanitários  básicos,  inclusive  de  água  potável,        
os  moradores  [...]  têm  se  mobilizado  para         
impedir  que  o  coronavírus  entre  nas  suas         
comunidades.  Apesar  de  compor  uma  parcela        
significativa  da  população  brasileira,  esse       
povo  é  praticamente  invisível  ao  poder        
público  e  isto  se  torna  mais  explícito  no          
momento  em  que  a  pandemia  se  espalha  pelo          
território  nacional.  Apesar  das  dificuldades       
cotidianas,  as  comunidades  carentes  têm  se        
organizado  para  combater  o  COVID-19,  na        
tentativa  de  reverter  as  previsões  de  que as         
favelas  serão  as  grandes  vítimas do       
coronavírus   no   Brasil.   (DIAS,   2020)   
  

Nayara  Batsche,  em  “Black  Brazilians  4        
times  more  likely  to  die  of  Covid-19”,  de  03  de            
junho  de  2020,  indica  importante  elemento  do         
perfil  das  vítimas  de  Covid-19  nas  periferias  –  a           
questão  racial  –,  constituindo  o  paradigmático        
caso  da  Brasilândia  exemplo  da  maneira  como         
comunidades  negras  têm  sido  marginalizadas  e        
empurradas  para  as  periferias,  onde  a        
normalidade  é  a  ausência  do  poder  público 47         

como  garantidor  de  direitos  humanos       
constitucionalmente   estabelecidos.   

  
Os  dados  têm  exposto  as  profundas        
iniquidades  no  Brasil,  onde  a  pobreza  é  muito          
maior  entre  os  negros  brasileiros,  que        
representam  pouco  mais  de  50%  da        
população.   
‘O  coronavírus  só  veio  para  intensificar  um         
problema  que  já  existe  há  décadas.  A         
Brasilândia  sempre  teve  problemas  de  saúde        
pública  e  sofre  com  a  ausência  do  Estado’,          
afirma  Cláudio  Rodrigues  Melo,      
(carinhosamente  conhecido  como  Cláudio      
Kafé)  [Gestor  de  Projetos  e  Administração  da         
AMAVB  –  Associação  de  Moradores  do  Alto         
da  Vila  Brasilândia  e  Coordenador  do        
Programa  de  Combate  à  Fome  na        
Brasilândia].   
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do  abastecimento,  consideradas  essenciais,      
além  de  empregados  domésticos,  que  precisam        
manter  a  renda.  Conforme  estudo  noticiado  pela         
FAPESP:   

  
O  estudo  liderado  por  Rolnik  e  realizado  em          
parceria  com  o  Instituto  Pólis  correlacionou        
informações  do  DataSUS  sobre  as  áreas  com         
concentração  de  moradores  que  foram       
hospitalizados  por  COVID-19  com  dados       
públicos  da  companhia  de  transportes  São        
Paulo  (SPTrans)  sobre  o  carregamento  dos        
ônibus  no  mesmo  período,  além  de  dados  da          
pesquisa  Origem  Destino,  sobre  o  itinerário        
das  viagens  com  motivo  trabalho,  excluindo        
o  contingente  que  possivelmente  migrou  para        
o   teletrabalho.   
O  estudo  detectou  que  não  foram  todas  as          
linhas  de  ônibus  que  tiveram  maior        
movimentação  de  passageiros  durante  a       
quarentena,  mas  aquelas  cuja  origem  ou       
destino  eram  os  bairros  de  Capão  Redondo,         
Jardim  Ângela,  Brasilândia,  Cachoeirinha,      
Sapopemba,  Iguatemi,  Cidade  Tiradentes,      
Itaquera  e  Cidade  Ademar.  Outro  ponto        
crítico  da  cidade  é  a  região  central,  por  onde           
passam  quase  todas  as  linhas  de  ônibus  e  que           
também  é  o  principal  destino  ou  origem         
principal  de  muitos  trabalhadores.      
(ZIEGLER,   2020)   
  

Importa  o  registro  de  que  vários        
moradores  de  alguns  bairros  mencionados  no        
estudo  acima  relataram  a  Cláudio  Rodrigues        
Melo  que  houve  diminuição  da  frota  de         
transporte  público  nesse  período,  sendo  esse  um         
grande  fator  que  contribuiu  para  a  proliferação         
do  coronavírus,  em  razão  do  aumento  do         
número   de   passageiros   por   viagem.   
  

Associação   de   Moradores   do   Alto   da   Vila   
Brasilândia   e   o   Programa   de   Combate     
à   Fome   
  

Desde  o  início  da  pandemia,  algumas        
ONGs  assumiram  o  papel  do  poder  público,         
atuando  no  apoio  às  famílias  atingidas  pela         
crise  causada  pelo  coronavírus  e  no  seu         
combate.   

A  Associação  de  Moradores  do  Alto  da         
Vila  Brasilândia  –  AMAVB 49 ,  criada  em  2008         
como  organização  sem  fins  lucrativos,  objetiva        
promover  ações  sociais,  promovendo  a       

49  Disponível  em:  <https://www.amavb.org/>.  Acesso  em        
20   fev.   2021.   

cidadania  e  auxiliando  o  acesso  dos  moradores         
em  situação  de  vulnerabilidade  às  políticas        
públicas.   

  

  
Figura  1.  Imagem  da  cozinha  comunitária  sob  a          
coordenação  da  AMAVB  –  em  133  dias,  26.600          
marmitas.   

  
Dentre  os  projetos  sociais,  durante  a        

pandemia,  a  AMAVB  criou  o  Programa  de         
Combate  à  Fome,  como  uma  resposta  rápida  e          
efetiva  para  garantir  a  segurança  alimentar  dos         
moradores  da  Brasilândia.  O  trabalho       
desenvolvido  encampou  a  distribuição  de  cestas        
básicas  e  a  produção  e  distribuição  de  marmitas          
em  7  pontos  da  Brasilândia:  Vila  Teresinha,         
Penteado,  Guarani,  Milton  Campos,      
Damasceno,  Comunidade  Nova  União,  São       
João   Batista   e   Capadócia.     

Iniciado  no  dia  2  de  abril  de  2020,  o           
Programa  de  Combate  à  Fome  foi  idealizado         
para  atuar  durante  dois  meses,  com  meta  de          
distribuição  de  200  cestas  básicas  e  1.200         
marmitas.  “O  projeto  foi  criado  para  60  dias,          
mas  graças  ao  grande  número  de  doadores  e          
parcerias  conseguimos  prorrogar  até  31  de        
dezembro”,   relatou   Cláudio   Kafé.   

Os  números  do  projeto  por  si  sós  revelam          
sua  indeclinável  relevância.  Em  274  dias,  foram         
distribuídos:  3.755  cestas  básicas,  73  mil        
marmitas,  263  cartões  de  alimentação  no  valor         
de  100  reais  cada,  7  mil  máscaras,  150  litros  de            
álcool  gel.  O  programa  contou  com  160  pessoas          
físicas  e  3  pessoas  jurídicas  doadoras  e  50          
voluntários/colaboradores.  Foram  recebidos     
ainda:  25  doações  não  identificadas;  7  doações         
internacionais,  provindas  da  Inglaterra  e  da        
França;  2,5  toneladas  de  roupas,  12  colchões,  3          
geladeiras,  5  fogões  e  5  camas.  Nesse  período,          
20  mil  famílias  foram  atendidas  diretamente  e         
50  mil  pessoas  foram  impactadas:  “O  desafio         

  
  

  

Associação de Moradores do Alto da Vila 
Brasilândia e o Programa de Combate 
à Fome
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agora  é  buscar  parcerias  e  doações  para  garantir          
o  atendimento  às  famílias  em  2021,  preparando         
para   o   “pós-pandemia”   declarou   Kafé.   

  

  
Figura   2.   Doação   de   fogão   na   Comunidade   Nova   
União   -   Alto   da   Brasilândia   

  
Os  recursos  financeiros  e  os  alimentos        

recebidos  pela  AMAVB  para  o  Programa  de         
Combate  à  Fome  vieram  de  um  amplo  espectro          
da  sociedade:  empresas,  pessoas  físicas,       
entidades  religiosas  das  mais  diversas  matrizes        
confessionais  e  credos  e  ações  individuais,        
vaquinhas  e  rifas  virtuais  organizadas  por        
ONGs  parceiras,  redes  solidárias  e  associações        
de  servidores,  como,  no  caso  da  Assembleia         
Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo  –  ALESP,  a           
Ação  Solidária  dos  Servidores  da  ALESP        
Contra  a  Fome,  que  uniu  várias  entidades  da          
Assembleia  Legislativa,  e  no  TCMSP  a        
ASTCOM  (Associação  dos  Servidores  do       
Tribunal  de  Contas  do  Município  de  São  Paulo)          
–  ambas  organizaram  campanhas  de       
arrecadação  junto  aos  funcionários  das  duas        
Casas.   

    
Considerações   Finais   
  

Em  síntese,  a  pandemia  de  Covid-19        
representa         um       grande       desafio       para       a     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

no    que    tange      aos      direitos      sociais      referentes   a:     
preservação    dos    direitos   humanos,   em   especial   
saúde,  educação,  alimentação,  moradia,      
transporte,  emprego  e  renda.  As  regiões        
periféricas,  comumente  negligenciadas  por      
políticas  públicas  perenes  e  efetivas,  sofreram        
ainda  mais  no  contexto  pandêmico,  com  um         
elevado  número  de  infectados  e  mortos,  e         
tiveram  que  buscar  soluções  dentro  de  suas         
próprias  comunidades  para  solucionar      
demandas  mais  emergenciais  como  a  fome,  a         
exemplo  da  Associação  de  Moradores  do  Alto         
da  Vila  Brasilândia  (AMAVB),  que  se  destacou         
internacionalmente  por  meio  do  seu  “Programa        
de  Combate  à  Fome”,  entre  outras  de  suas          
ações   sociais.   
  

Conceitos   fundamentais   
  

Pandemia  e  Direitos  Humanos  nas  periferias:  A         
pandemia  de  Covid-19  nas  periferias  de  São        
Paulo  possui  um  alto  potencial  de  afetar  e          
agravar  a  efetivação  dos  Direitos  Humanos,  em         
especial,  para  pessoas  em  situação  de        
vulnerabilidade,  dificultando  ou  inviabilizando      
o  exercício  de  direitos  sociais  como  os         
referentes  à  saúde,  educação,  alimentação,       
moradia,   transporte,   emprego   e   renda.   
  

Pandemia  de  Covid-19:  doença  respiratória       
aguda  causada  pelo  coronavírus  da  síndrome        
respiratória  aguda  grave  2  (SARS-CoV-2),       
sendo  também  conhecida  como  pandemia  de        
coronavírus.   
  

Direitos  Humanos:  direitos  básicos  assegurados       
a  qualquer  membro  da  humanidade,  albergados        
em  documentos  como  a  Declaração  Universal        
dos  Direitos  Humanos  e  as  constituições  dos         
países.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

Conceitos fundamentais

  Considerações finais
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As   Constituições   do   Brasil   República:     
(1891,   1934,   1937,   1946,   1967/1969   e   1988)   

  
  

Silvio   Gabriel   Serrano   NUNES   
  

Introdução   
  

A  história  das  constituições  do  Brasil        
República,  com  o  fim  da  vigência  da         
Constituição  Política  do  Império  do  Brasil  de         
1824  e  o  advento  do  Decreto  nº  1,  de  15  de             
novembro  de  1889,  e  da  Constituição  da         
República  dos  Estados  Unidos  do  Brasil  de         
1891,  estrutura-se  na  afirmação,  ao  menos  no         
plano  formal,  do  federalismo,  conhecendo       
avanços  e  retrocessos  na  consolidação  dos       
direitos  e  garantias  fundamentais,  dos  valores        
democráticos  e  da  autonomia  dos  entes        
federados.   
  

Constituição   da   República   dos   Estados   
Unidos   do   Brasil   de   1891   
  

A  primeira  constituição  republicana  de       
1891,  também  chamada  de  “literária”,       
caracterizada  por  sua  concisão,  estabeleceu  a        
tripartição  dos  poderes  e  a  consolidação  do         
federalismo  no  plano  formal,  conferindo  ampla        
autonomia  aos  estados  (antigas  províncias),  nos        
seguintes  termos,  conforme  explica  Aliomar       
Baleeiro   (2012,   p.   32-33):   

  
Cada  Estado  se  regeria  pela  Constituição  e         
leis  que  adotasse,  “respeitados  os  princípios        
constitucionais  da  União”.  Estes  estavam       
arrolados  nos  doze  incisos  do  art.  6º,  II          
(forma  republicana  e  representativa;      
presidencialismo;  independência  e  harmonia      
dos  Poderes;  temporariedade  de  funções       
eletivas;  responsabilidade  dos  funcionários;      
autonomia  dos  Municípios;  capacidade  de  ser       
eleitor  ou  elegível  da  Constituição;  regime        
eleitoral  com  garantia  das  minorias;       
inamovibilidade  e  vitaliciedade  dos  juízes  e        
irredutibilidade  dos  vencimentos  deles;      
direitos  políticos  e  individuais  da       
Constituição  a  todos;  não  reeleição  dos        
Presidentes  e  Governadores;  possibilidade  de       
o  Legislativo  reformar  a  Constituição       
Estadual).   

  
  

Constituição   da   República   dos   Estados   
Unidos   do   Brasil   de   1934   

  
A  Constituição  de  1934,  ainda  que  com         

efêmera  vigência,  deixou  um  legado  sobre        
temas  constitucionais  na  história  do       
constitucionalismo  republicano  (POLETTI,     
2012),  com  o  reconhecimento  dos  direitos        
sociais  de  segunda  geração,  dentre  outros,        
salário  mínimo,  jornada  de  trabalho  não        
superior  a  oito  horas  diárias,  descanso  semanal         
remunerado,  férias  (PALMA,  2017),  sob  a        
influência  da  Constituição  de  Querétaro       
(mexicana)  de  1917,  da  Constituição  de  Weimar         
(alemã)  de  1919,  e  da  Constituição  da  II          
República  Espanhola  de  1931  (POLETTI,       
2012).   

Em   relação   ao   pacto   federativo:   
  

O  federalismo  foi  mantido,  mas  os  Estados         
perderam,  grosso  modo,  sua  autonomia       
legislativa  em  matéria  civil,  penal,  comercial,        
aérea,  processual,  juntas  comerciais  e       
registros  públicos  (art.  5º,  XIX,  a),  ainda  que          
se  cogitasse  a  eventual  vigência  de  leis         
estaduais  que,  de  forma  “supletiva”  ou        
“regulamentar”,  tratassem  de  tais  matérias,       
sempre  buscando  atender  às  necessidades  e        
particularidades  próprias  de  cada  região.       
(PALMA,   2017,   p.   422)   
  

Constituição   dos   Estados   Unidos   do   Brasil     
de   1937   

  
A  Constituição  de  1937,  que  conferiu        

“feições  legais”  ao  Estado  Novo  getulista,  foi         
fruto  da  incumbência  de  Getúlio  Vargas  ao         
jurista  Francisco  Campos  e  inspirada  na        
Constituição  da  Polônia  de  1935,  razão  pela         
qual  foi  apelidada  de  “polaca”  (PALMA,  2017),         
dadas  suas  evidentes  proximidades,  “a  começar        
pelo  modo  por  que,  sem  dissimulação,  é         
ressaltada  a  proeminência  do  Poder  Executivo”        
(PORTO,   2012,   p.   19).   O   documento   de   1937   

  
  

  
  

  

As Constituições do Brasil República: 
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Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil de 1934

  Introdução

Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil de 1891

Constituição dos Estados Unidos do Brasil 
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estabelecia  a  supremacia  do  Executivo  em        
relação  aos  demais  poderes  e  da  União  em          
relação   aos   demais   entes   federativos:     

  
A  maior  prova  da  exacerbação  das        
prerrogativas  do  Executivo  alcança      
ressonância  no  art.  178,  que  determina  a         
dissolução  do  Senado  Federal,  da  Câmara  dos         
Deputados,  das  Assembleias  Legislativas  e       
dos  Estados-Membros  e  também  das       
Câmaras   Municipais.   (PALMA,   2017,   p.   426)   

  
Constituição   dos   Estados   Unidos   do   Brasil     
de   1946   
  

 A  Constituição  de  1946  optou  por  uma          
lógica  de  restauração  dos  nortes  constitucionais        
do  texto  de  1891,  com  as  inovações  do          
constitucionalismo  brasileiro  de  1934,  em       
especial,  a  proteção  jurídica  aos  trabalhadores,        
temas  de  ordem  econômica  e  preocupações  no         
que  tange  ao  direito  à  educação  e  a  proteção  à            
família   (BALEEIRO,   2012).   

  
O  que  mais  contribuiu  para  a  aproximação         
dos  textos  das  Constituições  de  1934  e  1946          
foi  a  coincidência  dos  fatores  políticos  que         
inspiraram  a  elaboração  das  Cartas,       
orientadas,  nos  dois  momentos,  por  uma        
reação  contra  os  exageros  do       
presidencialismo  da  República  Velha  ou       
contra  as  tendências  ditatoriais  que       
modelaram  a  Constituição  de  1937.       
(BALEEIRO,   2012,   p.   43)   
  

Uma  importante  preocupação  dos      
constituintes  de  1946  foi  a  constatação  de  que,          
com  o  passar  dos  anos,  a  República  foi          
restringindo  a  autonomia  dos  municípios,       
ameaçada  pelos  estados,  e  desfavorecendo  os        
cofres  públicos  municipais  na  discriminação       
das  rendas  públicas,  de  tal  maneira  que  para          
viabilizar   as   finanças   municipais:     

  
[...]  deram-lhes  [aos  Municípios]  todo  o        
Imposto  de  Indústrias  e  Profissões  (antes        
tinham  só  50%  dele);  uma  quota  em  partes          
iguais,  no  rateio  de  10%  do  Imposto  de          
Renda  excluídas  as  capitais;  e  quando  a         
arrecadação  estadual  de  impostos,  salvo  o  de         
exportação,  excedesse,  em  Município  que       
não  seja  o  da  capital,  o  total  das  rendas  locais            
de  qualquer  natureza,  o  Estado  dar-lhe-ia        
anualmente  30%  do  excesso  arrecadado.       
(BALEEIRO,   2012,   p.13)   

  

Constituição  (da  República  Federativa)  do       
Brasil   de   1967/1969   
  

A  Constituição  de  1946,  desfigurada  em        
suas  características  democráticas  pelos  atos       
institucionais  da  ditadura  militar,  tem  sua        
vigência  formal  liquidada  pelo  regime  com  a         
outorga  da  Constituição  do  Brasil  de  1967,  que          
sofreria  profundas  alterações  com  a  Emenda        
Constitucional  n o  01  de  1969,  inclusive  quanto         
ao  nome  do  texto  para  Constituição  da         
República  Federativa  do  Brasil;  “alguns  juristas        
consideram-na  ter  não  propriamente  a  natureza        
de  uma  “emenda”,  mas,  antes  de  uma  ‘nova          
Carta   Magna’”   (PALMA,   2017,   p.   453).   

O  principal  objetivo  do  regime  militar        
com  o  seu  texto  constitucional  outorgado  era         
concentrar  poderes  inflados  no  Executivo,  ainda        
que  mantida  formalmente  a  tripartição  de        
poderes,  de  tal  maneira  que  os  membros  do          
Poder  Executivo  “não  se  resignassem  mais  ao         
reconhecimento  das  atribuições  e  competências       
próprias  do  Legislativo  ou  do  Judiciário  e         
pudessem,  assim,  melhor  ancorar  suas  futuras        
investidas,  tendo  por  escusa  a  letra  fria  da  lei”           
(PALMA,   2017,   p.   451-452).   

Sobre  o  pacto  federativo,  o  Executivo  da         
União,  em  função  de  seus  poderes        
desproporcionais,  comprometia  seriamente  a      
autonomia  dos  demais  entes  federativos,       
conforme  elucida  Luiz  Navarro  de  Brito        
(BALEEIRO    et   al. ,   2012,   p.   31-32):   

  
A  conformação  e  relações  entre  esferas  de         
governo  nacional,  estaduais  e  municipais,  ao        
tempo  em  que  ratificam  o  condomínio  das         
elites  dominantes,  também  acasalam  os       
reagentes  internos  ou  exteriores  a  esse        
acordo.  Portanto,  de  sua  estrutura  federativa        
emerge  a  coexistência  de  elementos       
antagônicos   na   Constituição   de   1967.     

  
Constituição   da   República   Federativa   do   
Brasil   de   1988   

  
A  “Constituição  Cidadã”  de  1988,  até        

como  um  reflexo  da  reação  contrária  à         
experiência  autoritária  do  regime  militar,       
apresenta  uma  constituinte  que  “traduz,  em        
normas  programáticas,  o  anseio  de  atendimento        
a  aspirações  populares  de  liberdade  e  de  justiça          
social,  segundo  o  movimento  pendular  próprio        
das       fases       de       restauração       democrática”     

  

  
  

  

Constituição dos Estados Unidos do Brasil 
de 1946

Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988
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(TÁCITO,  2012,  p.  22),  contendo  um  amplo  rol          
de  direitos  e  garantias  fundamentais  em  seu         
Título  II,  cujos  capítulos  I  (“Dos  Direitos  e          
Deveres  Individuais  e  Coletivos”)  e  II  (“Dos         
Direitos  Sociais”)  bem  mostram  a  preocupação        
de  se  arquitetar  um  Estado  Democrático  e         
Social   de   Direito.   

Em  relação  ao  pacto  federativo  no  Brasil,         
a  Assembleia  Constituinte  de  1987-1988       
consagrou  de  maneira  inequívoca  o  município        
como  ente  federativo  e  dotado  de  autonomia         
(NUNES   e   SERRANO,   2019).   

Mesmo   que   notórios   os   avanços   obtidos   
pelos   municípios   na   lógica   federativa   
determinada   em   1988,   Dinorá   Adelaide   Musetti   
Grotti   pondera:   

  
Divergências  à  parte,  é  certo  que  a  autonomia          
assegurada  aos  municípios,  aliada  às       
peculiaridades  históricas  da  formação  do       
Estado  Federal  brasileiro,  permite  concluir       
que  os  municípios  participam  da  estrutura       
político-administrativa  do  Estado  brasileiro,      
achando-se  protegidos  pelo  princípio  da       
indissolubilidade  do  pacto  federativo.  Mas,  é        
preciso  reconhecer  que  os  municípios       
continuam,  em  sua  maioria,  dependentes  em        
termos  econômicos,  sem  a  mínima  condição        
de  sobreviverem  sozinhos,  e  essa       
dependência  atrofia  o  desenvolvimento  de       
todo  o  mecanismo  de  funcionamento       
autônomo  que  lhes  foi  conferido.       
(NASCIMENTO    et   al .,   2018,   p.   80)   
  

Considerações   Finais   
  

Segundo   Paes   de   Andrade   e   Paulo   
Bonavides   (1991,   p.   5):   

  
A  história  constitucional  do  Brasil,  de        
conhecimento  indispensável  a  quantos      
buscam   estudar   nossas   instituições   políticas      e     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

sociais,  representa  um  dos  mais  profundos        
mergulhos  na  compreensão  do  passado       
nacional.  O  exame  e  análise  dos  sucessos         
políticos  e  das  raízes  institucionais  do  País  há          
de  trazer  sempre  luz  para  o  entendimento  da          
realidade  contemporânea,  onde  os      
acontecimentos  transcorrem  com  a      
velocidade  da  crise  e  fazem  não  raro         
extremamente  difícil  a  percepção  das  causas        
que  de  imediato  devem  ser  removidas,  em         
escala  prioritária,  a  fim  de  podermos  fazer         
estável  e  seguro  o  destino  da  Nação  e  a           
preservação   de   sua   unidade.   
  

Em  suma,  a  história  das  constituições  do         
Brasil  República  mostra-se  como  importante       
instrumento  de  compreensão  do  Brasil  do  final         
do  século  XIX  e  dos  séculos  XX  e  XXI  –  com             
avanços  e  retrocessos  nos  valores  democráticos,        
nos  direitos  e  garantias  fundamentais  e  na         
autonomia  dos  entes  federativos  –  e  possibilita,         
pela  consciência  da  experiência  histórica,       
conceber  um  futuro  aperfeiçoamento  das       
instituições  e  do  modelo  federativo  para  melhor         
atender  aos  valores  republicanos  e  às  demandas         
da   democracia.   
  

Conceitos   fundamentais   
  

República:  Do  latim   Res  Publica ,  “coisa        
pública”.  Forma  de  governo  estruturada  para        
atender  ao  bem  comum,  em  que  o  povo  é           
soberano  e  exerce  o  poder  por  representantes         
investidos  em  funções  estatais  distintas,  em        
observância  ao  princípio  da  separação  dos        
poderes.   
  

Federalismo:  Forma  de  organização  do  Estado,        
em  que  os  entes  federativos  se  unem  em  um           
pacto  e  conservam  suas  respectivas  autonomias,        
podendo  ser  centrípeto  (Estados  Unidos  da        
América)   ou   centrífugo   (Brasil).   
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O   estado   trata   igualmente   
os   homens   e   as   mulheres?   

  
  

Maria   Angélica   FERNANDES   
  

Introdução   
  

Ao  analisar  o  papel  do  estado  brasileiro         
na  vida  das  mulheres,  pode-se  afirmar  que  a          
cidadania  incompleta  das  brasileiras  constitui       
um  traço  notável.  Tal  condição  é  produto  dos          
conceitos  teóricos  formulados  por  iluministas  e        
liberais,  centrais  na  constituição  do  estado        
moderno,  que  mantiveram  a  estrutura       
excludente  que  transformou  a  mulher  em  não         
cidadã.     

O  feminismo  e  seus  métodos  de  ação         
provocaram  uma  ruptura  com  o  pensamento        
predominante  desde  a  fundação  do  estado        
moderno.  A  produção  teórica  do  feminismo        
desvelou  a  pretensa  “neutralidade”  do  estado        
como  propositor  e  articulador  de  interesses        
públicos,  ao  salientar  as  relações  de  poder  em          
suas  dimensões  sociais  e  políticas,       
principalmente  quanto  à  concessão  e  garantia        
de  direitos.  A  “neutralidade”  –  que  seria         
garantida  pelos  procedimentos  estatais      
enquanto  processos  puramente  formais  –       
simplesmente  não  se  sustenta  à  luz  dos  fatos,          
visto  que  os  dados  comprovam  a  absolutamente         
desproporcional  superioridade  masculina  no      
acesso  aos  direitos  e  bens,  como  também  na          
ocupação   dos   espaços   de   decisão   e   de   poder.     

O  estado,  assim  como  outras  instituições        
–  família,  escola,  trabalho  –  seria  responsável         
por  realizar  ou  perpetuar  operações  de        
diferenciação  (BOURDIEU,  2002)  entre      
mulheres  e  homens,  definindo  ou  limitando        
seus  papéis  sociais  e  seu  conjunto  de  direitos,          
ao  mesmo  tempo  que  deveria  atuar  no         
reconhecimento  das  mulheres  enquanto      
destinatárias  de  direitos  específicos  ligados  à        
sua   condição   feminina.     

Essas  mesmas  instituições  e  padrões       
carregam  em  si  valores  e  percepções  que,         
mesmo  apresentados  como  imparciais,      
universais,  naturais  e  inevitáveis,  são  produto        
de  construções  sociais  permeadas  por  relações        
de  poder  que  validam  certas  possibilidades  de         
ação   social   e   política   em   detrimento   de   outras.   

O  papel  do  estado  é  determinante  na         
construção  da  igualdade,  não  apenas  na        
regulação  das  leis  que  coíbem  a  discriminação,         
mas  como  agente  de  mudanças  culturais  e  das          
condições  de  vida  das  mulheres  (SOARES,        
2002).   

À  luz  dessa  realidade  de  desigualdade,        
surgiram  importantes  movimentos     
contestatórios,  alguns  mais  amplos  e  outros        
mais  específicos,  que  renderam  visibilidade  à        
luta  feminina.  Justamente  a  partir  desta        
experiência  surge  a  proposta  de  colocar  em        
prática  políticas  de  igualdade,  respaldadas  por        
diversos  trabalhos  acadêmicos  de  mulheres  e        
pela   ação   do   movimento   feminista.   
  

A   formação   do   estado   brasileiro   e   a   
conquista   de   direitos   
  

A  formação  do  estado  brasileiro  é        
marcada  pela  desigualdade  de  direitos  entre        
homens  e  mulheres.  Na  Constituição  de  1824,         
ratificada  pela  Constituição  republicana  de       
1891,  a  condição  de  cidadania  era  assegurada         
apenas  ao  sexo  masculino,  omitido  o  princípio         
da  isonomia  em  relação  às  mulheres.        
Concedia-se  às  mulheres  a  possibilidade  de        
trabalhar  em  empresas  privadas,  mas  não  lhes         
era  atribuível  o  exercício  de  função  pública,         
nem   o   direito   de   votarem   e   serem   votadas.   

Essa  condição  de  desigualdade  foi       
contestada  e  impulsionou  diversas  campanhas  e        
lutas  pelo  reconhecimento  da  mulher  e  pela         
igualdade  política,  econômica  e  social.  No        
campo  de  direitos  formais,  destacam-se  três        
áreas:  acesso  à  educação,  direito  ao  voto  e          
direito   à   propriedade.     

No  Brasil,  o  acesso  das  mulheres  à         
educação  é  datado  de  meados  do  século  XIX,          
de  forma  parcial,  uma  vez  que  esse  direito  não           
foi  estendido  a  todas  as  mulheres,  em  especial          
às   negras   e   indígenas.    

O  direito  ao  voto,  importante  instrumento        
de  cidadania,  foi  conquistado,  também       
parcialmente,  em  1932:  podiam  ir  às  urnas  as          
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mulheres  autorizadas  pelos  maridos,  as  viúvas  e         
as  solteiras.  A  conquista  do  pleno  direito  de          
votar   ocorreu   somente   em   1934.   

A  cidadania  incompleta  é  igualmente       
confirmada  no  que  diz  respeito  ao  direito  à          
propriedade.  Somente  com  o  advento  do        
Estatuto  da  Mulher  Casada,  em  1962,  as         
mulheres,  exceto  as  casadas  legalmente,       
passaram  a  poder  adquirir  ou  possuir  uma         
propriedade.  Esse  direito  tornou-se  pleno       
apenas  com  a  Constituição  de  1988,  que         
consagrou  a  igualdade  plena  entre  homens  e         
mulheres.     

A  aprovação  do  Novo  Código  Civil,  em         
2002,  deu-se  em  consonância  com  os        
parâmetros  igualitários  da  Constituição  de  1988        
e  dos  Tratados  Internacionais  dos  quais  o  Brasil          
era   signatário.   

A  Lei  Maria  da  Penha,  de  2006,         
consubstancia  uma  das  conquistas  mais       
importantes  para  as  brasileiras,  tendo  sido       
sancionada  para  combater  a  violência  contra  a         
mulher.  A  partir  da  sua  criação,  a  violência          
contra  a  mulher,  doméstica  ou  intrafamiliar,        
passou  a  contar  com  a  imposição  de  penas  mais           
rigorosas  aos  agressores. Igualmente     
significativa  é  a  alteração  do  Código  Penal  que          
instituiu  o  crime  de  feminicídio,  promovendo        
ainda  a  revisão  e  alteração  de  normas  sexistas,          
conservadoras   e   patriarcais.   

  
O   papel   do   estado   na   construção   da   
igualdade   
  

No  campo  social,  a  luta  das  mulheres         
impulsionou  campanhas  que  conquistaram      
importantes  direitos.  Ainda  no  início  do  século         
XX,  a  luta  pelo  direito  ao  voto  e  direitos           
trabalhistas,  pela  democracia  e  pela  ampliação        
dos  direitos  legais  e  sociais,  abordando  temas         
como  família,  direitos  reprodutivos  e       
sexualidade,  mercado  de  trabalho  e  dupla        
jornada,  creches  e  melhorias  nos  bairros        
periféricos.   

No  campo  institucional,  destacam-se  as       
ações  impulsionadas  a  partir  de  1975,  com  a          
declaração  pela  ONU  do  Ano  Internacional  da         
Mulher,  que  motivou  os  organismos       
multilaterais  e  bilaterais  à  abertura  de  espaços         
mais  sensíveis  às  novas  práticas  cidadãs:  a         
partir  do  questionamento  da  discriminação  de        
gênero,  passaram  a  buscar  espaço  na  agenda         
pública  para  garantir  a  cidadania  das  mulheres         
(PRÁ  e  SCHINDLER,  2007).  Nessas  duas        

frentes  distintas,  social  e  institucional,  as        
mulheres  desvelaram  a  pretensa  “neutralidade”       
do  estado  como  propositor  e  articulador  de         
interesses  públicos,  ao  demandar  alterações  nas        
relações  de  poder  e  de  acesso  aos  direitos  em           
suas   dimensões   sociais   e   políticas.   

A  partir  de  um  rol  abrangente  de         
instrumentos  político-administrativos,  a  atuação      
estatal  engloba  e  impacta  distintas  dimensões        
da  vida  social  dos  indivíduos  e  o  modo  com  que            
certos  pressupostos,  crenças  e  valores  são        
internalizados  pelas  estruturas  governamentais      
e  passam  a  contribuir  para  reforçar  ou         
problematizar  visões  sobre  as  mulheres       
enquanto   destinatárias   de   direitos   e   deveres.     

É  nesse  contexto  que  se  inscreve  que  os          
marcos  normativos,  leis,  pactos  e  convenções        
que  preveem  as  políticas  para  as  mulheres  não          
podem  prescindir  do  investimento  de  recursos        
públicos.  Portanto,  garantir  programas  e       
recursos  públicos  no  ciclo  orçamentário  é        
fundamental  para  a  efetivação  das  políticas        
públicas   que   promovam   o   direito   das   mulheres.   

Dessa  forma,  compreender,  por  exemplo,       
como  a  configuração  assumida  pelas  políticas        
públicas  impacta  as  condições  de  bem-estar        
feminino  requer  que  sejam  exploradas  as        
relações  travadas  entre  o  aparato  estatal  e  as          
mulheres  enquanto  grupo  social  amplo  e        
diverso.    

As  políticas  públicas  são  constituídas  por        
regras,  normas,  requisitos  ou  critérios  com        
potencial  para  orientar,  definir,  restringir  ou        
incentivar  comportamentos.  É  relevante      
explicitar  de  que  modo  o  conjunto  de  regras  ou           
expectativas  constitutivas  de  determinada      
política  contribui  para  reforçar  ou  desconstruir        
elementos  que  sustentam  processos  de       
aprofundamento  das  desigualdades  existentes      
entre   os   sujeitos   sociais.     

Longe  de  analisar  o  estado  como  uma         
instituição  monolítica,  avaliamos  que  o  jogo        
político  envolve  atores  e  agendas  em  disputa,         
resultando  em  um  processo  de  concomitantes        
conquistas  e  resistências  a  partir  da  perspectiva         
da   luta   por   igualdade   de   gênero.     

No  Brasil,  a  Segunda  Onda  Feminista        
desenvolveu-se  em  um  ambiente  de       
movimentações  políticas  e  sociais  ocorridas  em        
pleno  combate  à  ditadura  e  na  transição  para  o           
regime  democrático.  As  mulheres  foram       
capazes  de  pautar  suas  demandas  específicas        
num  momento  de  profundas  mudanças       
políticas.     
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Em  1985,  em  âmbito  federal,  foi  criado  o          

Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Mulher.  Nos         
anos  seguintes,  criaram-se  novas  experiências       
institucionais  de  caráter  executivo  –  assessorias,        
gerências,  coordenadorias  –,  um  conjunto  de        
arranjos  administrativos  cujo  objetivo  era       
impulsionar  a  implantação  de  políticas  para  as         
mulheres.  A  grande  articulação  do  movimento        
brasileiro  de  mulheres  contrastava  com  a  baixa         
participação  das  mesmas  em  processos  de        
tomada   de   decisão   no   âmbito   político.     

Para  exemplificar  essas  transformações      
estatais  promovidas  nesse  período,  deve-se       
destacar  a  criação  dos  Mecanismos       
Institucionais  de  Mulheres  –  responsável  por        
implementar  políticas  específicas,  com      
destaque  para  a  Secretaria  de  Política  para  as          
Mulheres  da  Presidência  da  República  –,  a         
realização  das  Conferências  Nacionais  e  a        
elaboração  dos  Planos  Nacionais  de  Políticas        
para   as   Mulheres,   a   partir   de   2003.   

A  agenda  pública  de  políticas  para  as         
mulheres  no  período  de  2003  a  2016  apresentou          
resultados  institucionais  com  repercussão  em       
estados  e  municípios.  Na  área  de  planejamento         
governamental,  as  ações  de  políticas  para  as         
mulheres  passaram  a  integrar  os  documentos  do        
ciclo  orçamentário,  através  de  diretrizes       
específicas,  sob  o  título  “Promover  a  redução         
das   desigualdades   de   gênero”.   

A  criação  de  uma  institucionalidade  de        
gênero  e  políticas  para  as  mulheres  com  visão  e           
capacidade  de  articulação  das  diferentes       
dimensões  simbólicas  no  tratamento  das       
desigualdades  é  uma  das  estratégias  para        
alcançar  a  governabilidade  para  as  políticas        
públicas   específicas.     

Nos  últimos  anos,  a  recente       
institucionalidade  de  gênero  e  as  políticas  para         
as  mulheres  sofreram  um  grande  golpe  ao         
deixar  de  ser  prioridade  para  o  governo  federal,          
principal  articulador  de  várias  políticas       
públicas.  Esse  quadro  colide  com  a  realidade         
recente  dos  dados  que  apontam  para  o  aumento          
dos  crimes  contra  as  mulheres,  do  desemprego         
e  do  empobrecimento  que  atinge       
principalmente  as  pobres  e  negras.  Enfim,  o         
ciclo  das  políticas  de  caráter  emancipatório  foi         
interrompido  e  colocado  sob  suspeição  em        
razão  da  onda  conservadora  que  assola  o  Brasil,          
tema   para   um   novo   artigo.   

Conclusão   
  

Nossa  tese  central  é  que  o  estado,  cujas          
ações  envolvem  uma  diversidade  de  atores  e         
estratégias  muitas  vezes  contraditórias  entre  si,        
quando  reconhece  as  mulheres  como  público  de         
determinadas  políticas,  pauta  sua  atuação  em        
dois  sentidos:  ou  contribui  para  reforçar  papéis         
e  “lugares”  entendidos  como  femininos,  ou        
reage  às  demandas  das  mulheres  quando  elas         
compõem  (ou  passam  a  compor)  parte        
significativa  do  público  atendido  por  essas        
políticas.     

Segundo  Guzman  (2000),  os  espaços       
públicos  erguem  barreiras  à  incorporação  de        
alguns  temas  e  determinados  sujeitos  sociais.        
Historicamente,  a  luta  das  mulheres  e  das         
feministas  mostrou  que  é  possível  romper        
algumas   barreiras   impostas   por   essa   estrutura.     

Nesse  sentido,  é  possível  detectar  traços        
das  lutas  históricas  das  mulheres  e  do         
movimento  feminista  na  elaboração  de  uma        
agenda  pública  em  que  a  problemática  de         
gênero  e  a  política  para  as  mulheres  foram          
inseridas.  Isso  porque  o  pressuposto  para  a         
efetivação  dessa  conquista  é  a  abertura  na  vida         
pública  e  cultural  da  sociedade.  Essa  é  a  forma           
sob  a  qual  as  agendas  públicas  podem  refletir  as           
demandas  e  necessidades  de  toda  a  sociedade,         
em  especial  das  mulheres,  historicamente       
alijadas   dos   espaços   de   decisão   e   poder.     

  
Conceitos   fundamentais   
  

Cidadania:  refere-se  à  condição  de       
pertencimento  de  uma  pessoa  à  comunidade  e         
tem  por  consequência  os  direitos  e  deveres         
civis,  políticos  e  sociais  assegurados  pela        
Constituição   Federal.   
  

Feminismo:  é  um movimento  social  por  direitos        
civis,  protagonizado  por  mulheres,      
que reivindica  a  igualdade  política,  jurídica  e        
social   entre   homens   e   mulheres.    
  

Gênero:  o  conceito  de  gênero  refere-se  à         
construção  social  do  sexo  anatômico.  Sua        
criação  destinou-se  a  distinguir  a  dimensão        
biológica   da   dimensão   social.   
  

Políticas  públicas:  é  a  soma  das  atividades  dos          
governos,  que  agem  diretamente  ou  através  de         
delegação,  que  influenciam  a  vida  da        
população.   
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Mulheres   e   Democracia   no   Brasil:   
questões   atuais   

  
  

Thaís   ZSCHIESCHANG   
  

Introdução   
  

O  curso  teve  como  objetivo  discutir  a         
construção  das  etapas  de  inclusão  e  fomento  à          
diversidade  de  mulheres  em  esferas  públicas  e         
locais  de  poder,  assim  como  de  perfis         
escondidos  na  categoria  mulher  segundo       
qualificações  do  feminismo  intersetorial,      
enquanto  espaço  de  diferentes  movimentos  e        
vertentes,  de  acordo  com  o  momento  histórico         
de  repactuação  da  vida  social,  experimentado        
nos  movimentos  democráticos  locais.  Teve       
como  foco  a  história  recente  brasileira  e  os          
desafios  individuais  e  coletivos  de  fomento  à         
participação  política  de  perfis  subjugados,       
passando  pelas  diferenças  históricas  das  lutas  e         
grupos;  pela  posição  social  do  homem  enquanto         
hierarquia  provida  pela  socialização  coletiva,       
levando  à  produção  cultural;  e  razões        
ideológicas  da  exclusão  histórica  de  mulheres,        
relacionando  tais  conceitos  aos  paradigmas       
democráticos  e  seu  condicionante  desafio  de        
inclusão  de  mulheres  na  vida  pública,  assim         
como  de  anseios  sociais  contemporâneos  sobre        
igualdade  de  gênero  em  tratativas  públicas  e         
políticas.   

  
Desigualdade   de   gênero   e   o   feminismo   
intersetorial   
  

A  presente  sessão  a  temática       
direcionadora  atentou  à  condição  social  da        
Mulher,  tratada  como  categoria,  em  relação  aos         
seus  processos  históricos  e  atuais,  resguardando        
falhas  da  unicidade  do  movimento  e  seus         
efeitos  de  exclusão.  Enquanto  dados       
expositivos  para  a  contextualização  da       
desigualdade  de  gênero,  em  âmbito  doméstico,        
a  média  de  tempo  dedicado,  por  semana,  para          
execução  de  afazeres  domésticos  de  homens  é         
de  10,5  horas,  enquanto  o  de  mulheres  é  de  18,1            
horas  (IBGE,  2018),  exemplificando  a       
produção  cultural  destinada,  via  socialização,       
que  condiciona  e  responsabiliza  mulheres  por        
serviços  de  cuidados  não  remunerados,       

influenciando  sua  produção  identitária  e  crença,        
individual  e  coletiva  de  espaços  naturalizados        
para  a  sua  permanência.  Não  obstante,  atreladas         
a  essas  expectativas  de  papéis  sociais  estão  os          
desgastes  de  imagem  derivados  dos  padrões        
domésticos  de  cuidado,  consumindo,  em  ambos        
os  processos,  tempo,  disposição  e  recursos  que         
poderiam  ser  destinado  para  outras  atividades        
de  seus  respectivos  interesses,  em  contextos  de         
melhor  qualidade  de  divisão  de  trabalhos        
domésticos   e   de   cuidados.   

No  que  tange  ao  acesso  de  recursos,  a          
diferença  de  renda  média  mensal  entre  homens         
e  mulheres  é  de  R$  542,00,  sendo  que  a  média            
da  renda  das  mulheres  é  de  R$  1.764,00  e  a  dos             
homens  é  de  R$  2.306,00  (IBGE,  2018),  em  um           
contexto  em  que  mulheres,  como  principais        
responsáveis  por  cuidados  domésticos,  tem       
maior  dedicação  de  renda  para  custos  de         
infraestrutura  da  família  do  que  homens.  Ponto         
que  deve  ser  considerado  nas  dimensões  de         
disponibilidade  participativa  na  vida  pública,       
uma  vez  que  existem  gastos  para  a  efetivação          
participativa,   os   quais   serão   tratados   à   frente.   

Retomando  critérios  de  tempo      
destinado  para  validação  social,  a  percentagem        
de  diplomados,  em  educação  formal  de  nível         
superior  para  maiores  de  25  anos,  é  de  20,7%           
de  homens  brancos  em  contrapartida  a  23,5%         
de  mulheres  brancas;  e  de  7%  de  homens  pretos           
ou  pardos  e  de  10,4%  de  mulheres  pretas  ou           
pardas.  A  frequência  escolar  de  ensino  médio         
de  homens  é  de  63,2%  para  homens  e  73,5%  de            
mulheres  (IBGE,  2018).  Com  isso  fica        
evidenciada  a  desigualdade  de  acesso  para        
perfis  expostos  a  mais  de  um  tipo  de          
subjugação  social;  e  ainda  o  maior  custo  de          
tempo  e  recurso  de  mulheres  voltados  para  suas          
formações,  enquanto  estratégia  de  competição       
com  homens  em  contextos  de  desigualdade  de         
gênero,  e  tendência  lógica  à  maior  competência         
qualificativa.   

Avançando  para  a  participação  pública,       
a  taxa  de  participação  média  brasileira  de         
mulheres  na  política  para  o  exercício  de  2017          
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foi  de  10,5%,  sendo  que  a  média  mundial  para           
este  ano  é  de  23,6%,  contando  com  16%  de           
senadoras,  segundo  a  composição  geral  das        
casas  do  povo;  e  com  7,1%  de  ministras.  Nos           
cargos  gerenciais  da  administração  direta,  a        
percentagem  alcançada  no  exercício  de  2016  foi         
de  39,1%  (IBGE,  2018).  O  desinteresse        
participativo  por  exclusão  programada,  que       
gera  a  não  identificação  com  as  agendas         
públicas,  e  o  sistema  de  papéis  sociais  com          
estratégias  de  descrença  da  capacidade  de        
mulheres  devido  ao  modelo  masculinizado  do        
fazer  político  e  empresarial  fortalecem  os        
estereótipos  sociais  que  colocam  os  homens  à         
frente  da  vida  pública,  campo  de  poder         
decisório  de  configuração  de  ordem  social,        
enquanto  as  mulheres  são  responsabilizadas       
pela  organização  da  vida  doméstica,  advindo  da         
produção  cultural  e  propagados  pela       
socialização   e   educação   sexista.   

Reconhecendo,  dentro  da  condição      
coletiva  de  desigualdade  de  gênero,  o        
condicionamento  social  de  mulheres  ao  espaço        
doméstico,  destinado  a  serviços  de  cuidado  mal         
remunerados  ou  não  remunerados,  a  divisão        
sexual  do  trabalho,  o  acúmulo  de  jornadas,  a          
desigualdade  no  acesso  a  renda  e  os  próprios          
processos  de  violência  e  submissão  cultural,        
construímos  base  comum  de  desafios  análogos        
experienciados  por  mulheres  dentro  da       
hierarquia  de  gênero  vivida.  Outros  dois  pontos         
devem  ser  considerados,  dentro  das  estratégias        
de  exclusão:  a  lógica  da  meritocracia  sobressai,         
na  forma  de  estruturação  de  sacrifícios  pessoais         
para  alcance  do  empoderamento  individual  com        
base  no  liberalismo  e  neoliberalismo  capitalista,        
e  como  forma  de  descrédito  da  real         
desigualdade  vivida,  responsabilizando     
mulheres  pela  sua  própria  exclusão  e  não         
superação  das  subordinações  experienciadas.      
Em  consonância,  está  o  paradoxo  patriarcal  do         
consentimento  ideológico  de  mulheres,  que  em        
certa  medida  aceitam  a  subjugação       
experienciada,  sendo  que  a  manutenção  da       
relação  de  poder  dentro  desta  dinâmica  de         
permanente  competição  opressiva,  formada  a       
partir  de  condicionamentos  vividos  por       
mulheres  durante  o  processo  de  socialização,        
tem   base   histórica   sexista   (SAFFIOTI,   2004).   

Com  os  pontos  comum  evidenciados,       
se  faz  mandatório  o  reconhecimento  de  que  tais          
experimentações  de  subjugação  são  gradativas       
e  cumulativas  dentro  dos  sistemas  de  exclusão  e          
hierarquização  social,  uma  vez  que,  para  além         

da  desigualdade  de  gênero,  é  experienciado  o         
racismo  estrutural,  o  capacitismo,  a       
LGBTQIA+fobia,  a  desigualdade  local  que       
reforça  os  espaçamentos  de  acesso  na  dinâmica         
centro-periferia,  representados  pelos  capitais      
culturais  e  financeiros.  Contrastando,  assim,  a        
universalização  do  feminismo  hegemônico,  de       
histórico  branco  e  elitista.  Didaticamente,  a        
história  do  feminismo  é  tratada  em  ondas,         
entretanto  diversas  lutas  e  grupos  de  mulheres         
são  silenciados  e  invisibilizados  em  prol  da         
formação  categorial  da  luta,  que  mantém  a         
mesma  lógica  opressora  excludente  usada  pelo        
patriarcado,  a  hierarquização,  fenômeno  que  faz        
com  que  grupos  de  mulheres  com  gradação         
menor  de  exclusão  social  tenham  prioridade  de         
agenda  e  pauta.  Sendo  assim,  o  progresso  de          
acesso  geracional  e  continuidade  de  lutas  de         
tais  agendas  feministas,  traduzidas  em  pautas        
comuns,  opera  com  garantias  parciais  de        
alcance,  de  forma  assimétrica  e  em  momentos         
diferentes  para  os  diversos  grupos  de  mulheres         
em   seus   recortes.   

A  primeira  onda  é  a  sufragista,  com  a          
busca  por  direitos  civis,  experimentada  no        
Brasil  em  torno  de  1910.  A  segunda  onda,  a           
libertária,  dos  anos  1960,  promoveu  discussões        
sobre  as  relações  de  poder  entre  homens  e          
mulheres,  com  pautas  de  autonomia  relativas        
aos  corpos  e  vidas.  A  terceira  onda,  iniciada  nos           
anos  1980/90,  pautou  conceitos  da  essência        
feminina  com  destaque  às  demandas  de        
mulheres,  como  o  acesso  de  terras  e  saúde          
materna,  ampliando  as  discussões  para  racismo        
e  orientações  sociais,  nos  levando  ao  conceito         
de  intersetorialidade  das  lutas.  Podemos  dizer        
que,  com  o  início  da  intersetorialidade        
expansiva,  nasce  a  quarta  onda:  de  fomento  real          
à  participação  de  mulheres  na  vida  pública,  com          
ressignificação  dos  papéis  domésticos  e       
demandas  por  acesso  efetivo  a  produções        
culturais.   

A  sugestão  de  tratativa,  a  partir  do         
contexto  exposto,  direciona  para  o       
reconhecimento  do  local  de  fala  e  de         
legitimidade  representativa,  atentando  à      
complementaridade  de  perfis  entre  as  diversas        
representantes  identitárias  e  ideológicas,      
correspondentes  a  cada  grupo  autoidentificado,       
sem  prejuízo  ao  potencial  de  apoio  de  geração          
de  novas  narrativas,  o  que  evidencia  a  demanda          
pelo  reconhecimento  e  declaração  de       
pertencimento  em  grupos  e  coletivos,  assim        
como  pela  conscientização  de  exclusões  e/ou        
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privilégios  experimentados.  A  dinâmica  de       
poder  hierarquizado  deve  dar  espaço  para  uma         
postura  contemplativa  de  diversidade  de  perfis        
com  respeito  e  valorização  da  diferença,        
rompendo  com  a  lógica  de  dominação        
observada  em  códigos  masculinos.  Com  isso,  a         
cidadania,  enquanto  igualdade  formal  entre       
todos  os  indivíduos  submetidos  ao  sistema        
político  brasileiro,  resguardada  legalmente  pela       
Constituição  de  1988,  e  a  sororidade,  na         
qualidade  de  caracterização  de  falsa  igualdade        
entre  mulheres  pela  categorização  coletiva  do        
grupo,  não  são  aplicáveis  culturalmente  devido        
à  complexidade  de  sistemas  discriminatórios  e        
excludentes   anexos.   
  

Desigualdade   participativa   e   
desengajamento   político   

  
Para  exemplificar  a  descrença  do  fazer        

político,  segundo  o  Instituto  Locomotiva  e  a         
IDEIA  Big  Data  ( ZSCHIESCHANG ,  2018),       
96%  dos  eleitores  não  se  sentem  representados         
pelos  políticos  eleitos,  enquanto  94%  dos        
entrevistados  acreditam  que  as  agendas       
individuais  dos  políticos  são  mais  preciosas        
para  estes  do  que  as  demandas  populacionais.         
89%  acreditam  que  seus  representantes  não  se         
preocupam  com  seu  desempenho  de  mandato  e         
nem  com  a  população  durante  seus  processos         
de  tomada  de  decisão.  No  que  tange  o          
desengajamento  participativo,  79%  dos      
eleitores  não  se  recordam  de  seus  votos         
destinados  ao  poder  legislativo  nas  eleições  de         
2014,  e  apenas  15%  dos  entrevistados        
acompanham  o  desempenho  de  seus       
parlamentares.   

Contextualizando  a  representatividade     
de  gênero,  95%  das  mulheres  acreditam  que         
existe  uma  sub-representação  de  mulheres,       
mesmo  com  estas  sendo  a  maior  parte  do          
eleitorado  brasileiro,  representando  52%  (TSE,       
2018).  Contraditoriamente  72%  destas      
mulheres  demonstram  interesse  pela  agenda       
política  em  alguma  esfera;  e  76%  acreditam  no          
poder  de  seu  voto.   Com  os  dados  aportados,          
podemos  observar  quatro  fenômenos  de       
afastamento  da  população  à  dinâmica  política        
tradicional,  que  afeta  mulheres  e  demais  grupos         
subjugados  socialmente  de  forma  mais       
intensiva:  a  descrença  no  fazer  político,        
deslegitimando  sua  capacidade  operacional  ou       
intentos;  a  criminalização  da  política,  que  traz  o          
descrédito  de  todos  os  atores  que  atuam  na          

agenda  por  circularem  em  tal  meio;  a         
mistificação  da  política,  que  traz  um  falso  senso          
de  complexidade,  resguardando  ao  capital       
cultural  privilégio  de  atuação  na  esfera,  graças         
aos  seus  ritos  e  linguagens;  e  a  negação  do           
espaço  enquanto  produção  identitária,      
representando  o  não  pertencimento  de  perfis        
que  diver gem  da  imagem  coletiva  projetada  do         
político  tradicional,  afetando  seu  despertar       
político  e  interesse  participativo      
(ZSCHIESCHANG,  2020).  Com  isso  é  possível        
reconhecer  a  desigualdade  estrutural  como       
forma   de   exclusão   política   coletiva.   
  

Consciência   política,   poliarquia   e   qualidade   
democrática   
  

Apesar  do  reconhecimento  de  que  não  é         
possível  o  uso  integral  de  teorias  masculinas         
para  o  ancoramento  teórico  feminista  (NYE,        
1995),  uma  vez  que  estas  não  são  feitas  com  o            
intuito  de  incluir  e  equilibrar  a  relação  de  poder           
de  gênero,  e  resguardada  a  importância  de         
construções  teóricas  femininas,  com  ocupação       
de  mulheres  em  espaços  de  produção  intelectual         
e  de  enfrentamento  à  desigualdade  de  gênero,         
teorias  tradicionais  constituídas  por  homens       
podem  ser  aportadas  como  provocações       
construtivas  para  ressignificação  à  luz  da        
hierarquização   social.   

Para  contemplarmos  a  análise,      
resguardados  os  mecanismos  de  exclusão  e  de         
distanciamento  da  esfera  pública  aportados       
anteriormente,  enquanto  descrença  no  fazer       
público,  criminalização  da  política,      
padronização  de  perfis,  identitários  e       
educacionais,  e  da  própria  manutenção  de        
ativos  financeiros  e  políticos  nos  mesmos       
grupos,  assim  como  do  ambiente  com  suas         
linguagens  e  ritos  próprios,  de  difícil  acesso         
coletivo,  observamos  fenômenos  atrelados  à       
crise  de  representatividade  efetiva,  que  difere        
da  representativa,  enquanto  processo  legítimo       
de  seleção  de  representantes.  É  importante        
traduzir  em  contextos  locais  princípios  de        
qualidade   democrática   e   participativa.   

Considerando  a  definição  poliárquíca      
(DAHL,  1972),  que  consiste  na  efetivação  da         
liberdade  de  expressão,  liberdade  de  oposição,        
direito  de  participação,  incluindo  ao  voto,        
possibilidade  de  acesso  aos  cargos  públicos  e         
efetiva  competição  eleitoral,  com  eleições       
livres,  isentas  e  instituições  democráticas       
estáveis,  aprofundamento  em  conceitos  de       
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formulação  livre  de  preferências  políticas,       
liberdade  de  organização  e  acesso  à  fontes         
alternativas  de  informação,  podemos  observar      
enquanto  desafio  de  efetivação  de  modelo        
político  adotado  a  desigualdade  de  acesso        
representativo  a  cargos  públicos,  com  efeitos        
degenerativos  fortalecidos  pela  cultura  de       
hierarquização   social.   

Somados  a  estes  aportes  teóricos,  a        
consciência  política  endereça  a  causalidade       
social  como  ferramenta  de  diferenciação  entre  o         
eu,  o  nós  e  o  outro,  a  partir  da  interação  com             
grupos  de  referência  e  seus  subprodutos        
desenvolvidos  a  partir  das  experimentações       
individuais,  assim  como  dos  acessos  alcançados        
durante  a  internalização  dessas  suas       
experimentações  e  carregam  importância  social       
na  construção  do  posicionamento  político       
individual,  acarretando  construções  de  memória       
histórica  e  dimensões  subjetivas,  cognitivas       
ideológicas  e  emocionais,  que  permeiam  a        
discussão.   

Dentro  das  concepções  gerais,  é       
possível  a  construção  de  níveis  de  consciência         
política  a  partir:  da  produção  identitária        
coletiva,  que  traz  em  si  o  sentimento  de          
pertencimento  para  a  formação  de  grupos  com        
características  e  objetivos  comuns;  do  sistema        
de  crenças  e  valores  societais,  observados  no         
contexto  histórico-cultural  determinado,  que      
expressa  significações  hegemônicas,  a  partir  do        
cotidiano  que  em  si  acarreta  a  normalização  dos          
padrões  de  comportamentos  predeterminados      
de  dominação;  da  identificação  de  coletivo        
opostos,  cujos  interesses  divergem,      
reconhecendo  a  lógica  de  enfrentamento  de        
interesses  e  busca  por  poder  dentro  das  relações          
políticas,  como  fator  chave  de  fomento  à         
mobilização  de  atores;  da  noção  de  eficácia         
política,  com  a  ideia  de  validação  do  sistema          
institucionalmente  operante  da  própria      
participação  política,  significando  a  crença  de        
que  intervenções,  por  meio  das  ações  políticas,         
serão  consideradas  no  campo,  prejudicada  pela        
naturalização  da  ordem  social  e  pela  falsa         
noção  de  causalidade  dos  acontecimentos       
históricos,  com  sujeitos  que  acreditam  na  baixa         
eficácia  política,  pois  enxergam  a  ordem  social         
como  resultando  naturalizada  historicamente,      
com  posicionamento  submisso  e  conformista,       
que  focam  na  capacidade  ou  incapacidade        
individual  para  intervenção  em  questões       
coletivas  ou  sociais,  entendendo  a  ação        
individual  como  ferramenta  ou  na  sua  ausência         

por  falta  de  qualificação  para  propor        
intervenções  e  os  que  percebem  os  fomentos         
gerados  pela  participação  político-social  como       
respostas  a  ações  coletivas,  de  grupos  ou         
indivíduos,  na  promoção  de  mudanças  sociais;        
do  sentimento  individual  e  coletivo  de  justiça         
ou  injustiça  social;  das  metas  de  ações  coletivas          
projetadas,  com  a  análise  individual  da        
correspondência  entre  as  metas  objetivadas,  a        
estratégia  de  alcance  delas  em  si  e  a  própria           
crença  da  eficácia  política,  idealmente       
formando,  psicossocialmente,  um  ambiente  de       
predisposição  a  atuações  coletivas;  e  da  vontade         
de  agir  coletivamente,  representando  sua       
decisão  de  participar  politicamente  em  prol  de         
algum  enfrentamento  ou  causa,  atrelada  à        
análise  de  custo  e  benefício  em  participar         
ativamente,  posteriormente  ao  privilégio  de       
poder   participar   (SANDOVAL,   1994).   

Com  isso,  a  mobilização  e  a        
desmobilização  política  correspondem  à      
produção  identitária  que  compreende  o  social,  o         
coletivo,  a  política  e  a  produção        
cultural-histórica,  além  do  o  sistema  de  crenças         
e  valores,  que  por  sua  vez  possui  aspectos          
societais  e  de  eficácia  política,  com  a  aplicação          
coletiva,  incluindo  traços  ideológicos  e       
identitários  grupais  em  seus  enquadramentos       
interpretativos  dentro  da  dinâmica      
indivíduo-sociedade  em  suas  diferentes  formas       
de  participação  política.  Deve  ser  considerado        
que  a  participação  política  individual  é        
historicamente  desestimulada,  com  a  crença       
construída  de  que  o  coletivo  é  superior  aos          
indivíduos,  supervalorizando  o  papel  das       
instituições  no  funcionamento  e  ordenamento       
social,  acarretando  subordinação  individual      
irracional  em  relação  ao  grupo,  e  omitindo  o          
papel  mediativo  das  instituições  políticas  e  a         
capacidade  individual  de  influência  em  agendas        
coletivas.   

Por  fim,  a  fragmentação  da  consciência        
individual  prejudica  o  juízo  da  análise  da         
estrutura  social  de  forma  integrada,       
promovendo  a  invisibilidade  das  contradições       
facetadas  no  sistema  social  por  sua  dinâmica         
dialética,  em  um  formato  em  que  as  próprias          
mudanças  executadas  são  naturalizadas  como       
caminhos  lineares  evolutivos,  negando  a       
exposição  dos  esforços  feitos  para  a  promoção         
de  tais  descontinuidades,  o  que  pode        
representar  um  sistema  elaborado  de  fomento  à         
exclusão  de  enfrentamentos  com  a       
deslegitimação  de  suas  respectivas  atividades,       
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para  a  invalidação  coletiva  de  grupos        
dominados,  enfim,  para  estímulo  ao       
conformismo  enquanto  aspecto  manipulatório.      
Sendo  a  rotina  e  naturalização  dos        
acontecimentos  sociais  ferramentas  de      
formação  individual  para  fomento  da  aceitação        
espontânea  não  racional  dos  códigos  sociais  e         
padrões  de  comportamento  em  um  sistema  de         
alienação,  desembocando  em  uma      
“coexistência  silenciosa”  (SANDOVAL,  1994).      
Quando  a  ordem  social  é  questionada  por         
crises,  independentemente  de  sua  natureza,  se        
abre  espaço  para  exposição  de  suas        
inconsistências  e  contradições,  como      
ferramenta  de  despertar  da  consciência  em  nível         
individual,  promovida  pela  ruptura  da  rotina        
naturalizada.   
  

Inserção   política,   vantagens   e   custos   
participativos   
  

A  presente  seção  traz  conclusões       
sistematizadas  a  partir  de  entrevistas       
qualitativas  realizadas  com  69  mulheres,  com        
atuações  públicas  e  políticas,  brasileiras       
(ZSCHIESCHANG,  2020).  Em  primeira      
instância,  a  inserção  política  de  mulheres,        
independentemente  da  esfera  escolhida  para  tal,        
representa  o  despertar  político,  com  o        
reconhecimento  da  possibilidade  de  ocupação       
de  tal  atividade  coletiva,  o  que  geralmente  se  dá           
por  oportunidades  de  acesso  durante  a        
socialização,  em  âmbito  familiar,  educacional       
ou  profissional,  sendo,  portanto,  um  privilégio        
de  acesso  ao  capital  cultural.  O  despertar         
político  pode  ser  motivado  por  estratégia        
educativas  com  foco  em  cidadania,  que  traz  a          
lógica  de  responsabilização  coletiva  por  fazeres        
públicos,  aproximando  o  cotidiano  às  decisões        
políticas  alavancadas,  assim  como  com       
políticas  afirmativas  e  de  produção  identitária        
de  pertencimento  e  com  o  combate  à         
mistificação,  criminalização,  descrença  do  fazer       
público,  inflamado  pela  dicotomia      
mercado-estado.   

Em  seguida,  a  identificação  com  pauta,        
seja  ela  de  cunho  ideológico  ou  identitário,  é          
ferramenta  de  engajamento  que  opera  via        
influências  externas  e/ou  autoprojeção  na       
defesa  de  agendas  de  interesse.  Na  ausência  de          
pautas  de  identificação,  uma  possível  atração  é         
a  formatação  do  sistema  governamental  em  sua         
lógica  de  disputa  de  poder  e  influência,  como          
atrativo  participativo.  O  percurso  naturalizado       

desemboca:  no  autoreconhecimento  de      
participação  pública,  ancorado  nas  noções  de        
micro  e  macro  política,  perpassando  o        
reconhecimento  de  condição  de  subjugação       
social  experimentada,  como  no  caso  de        
mulheres,  dos  efeitos  prejudiciais  da  educação       
com  divisão  de  gênero;  na  responsabilização        
exclusiva  por  serviços  de  cuidado  e  tarefas         
domésticas;  a  desigualdade  no  acesso  a        
recursos,  seja  no  mercado  de  trabalho  ou  de          
ativos  públicos  e  políticos;  na  descrença  de         
capacidade  e  de  pertencimento  da  vida  pública,         
entre  outros,  evidenciando  a  importância  da        
promoção  de  discussões  sobre  desigualdade  de        
gênero.   

No  que  tange  aos  benefícios       
participativos,  uma  maior  representatividade  de       
gênero  em  cargos  públicos  aporta  em        
rompimentos  com  crises  representativas      
institucionais  e  numa  projeção  inovativa  de        
políticas  públicas  focais,  com  a  priorização  de         
agendas  próprias  pelos  grupos  afetados  pelos        
desafios  sociais  tratados.  Projeções      
colaborativas  formando  disputas  mais      
saudáveis,  assim  como  a  aplicação  da  crença  no          
potencial  de  mudança  a  partir  da  valorização  da          
diversidade  compreendem  demandas  de      
rompimento  com  a  lógica  excludente.  Para  tal,         
são  estimuladas  exposições  inspiracionais  de       
outras  mulheres  ocupando  cargos  de  poder  e         
formações  de  redes  de  apoio,  com  ativos         
técnicos,   financeiros   e   emocionais.   

Dos  custos  participativos,  é  relatado  o        
acúmulo  de  funções  acarretando  sobrecarga  de        
atividades,  com  tendências  de  negligência  de        
agendas  privadas,  relacionais  e  familiares,       
assim  como  de  autocuidados,  físicos  e  mentais.         
Este  fator  é  somado  a  custos  de  projeção  e           
preocupação  com  a  imagem  graças  à  crença         
histórico-cultural  de  incompatibilidade  de      
mulheres  com  esferas  divergentes  da  doméstica,        
com  constante  necessidade  de  validação  e        
quebra  de  fluxos  de  objetificação  e  violências         
simbólicas,  no  limite  do  possível.  Trata-se  de         
fator  disseminado  a  partir  na  crença  coletiva  de          
despreparo  de  mulheres,  atrelada  à  exposição        
relacionada  à  participação  pública  e  política,        
interrelacionada,  ainda,  a  fatores  de       
credibilidade   identitários   e   ideológicos.   

Com  relações  cotidianas  prejudicadas,      
sobrecargas  de  funções,  necessidade  de       
aprovação  constante  e  inserção  em  dinâmicas        
competitivas,  agressivas  e  excludentes,  o  custo        

  
  

  

Inserção política, vantagens e custos 
participativos

  
  

  
para  a  invalidação  coletiva  de  grupos        
dominados,  enfim,  para  estímulo  ao       
conformismo  enquanto  aspecto  manipulatório.      
Sendo  a  rotina  e  naturalização  dos        
acontecimentos  sociais  ferramentas  de      
formação  individual  para  fomento  da  aceitação        
espontânea  não  racional  dos  códigos  sociais  e         
padrões  de  comportamento  em  um  sistema  de         
alienação,  desembocando  em  uma      
“coexistência  silenciosa”  (SANDOVAL,  1994).      
Quando  a  ordem  social  é  questionada  por         
crises,  independentemente  de  sua  natureza,  se        
abre  espaço  para  exposição  de  suas        
inconsistências  e  contradições,  como      
ferramenta  de  despertar  da  consciência  em  nível         
individual,  promovida  pela  ruptura  da  rotina        
naturalizada.   
  

Inserção   política,   vantagens   e   custos   
participativos   
  

A  presente  seção  traz  conclusões       
sistematizadas  a  partir  de  entrevistas       
qualitativas  realizadas  com  69  mulheres,  com        
atuações  públicas  e  políticas,  brasileiras       
(ZSCHIESCHANG,  2020).  Em  primeira      
instância,  a  inserção  política  de  mulheres,        
independentemente  da  esfera  escolhida  para  tal,        
representa  o  despertar  político,  com  o        
reconhecimento  da  possibilidade  de  ocupação       
de  tal  atividade  coletiva,  o  que  geralmente  se  dá           
por  oportunidades  de  acesso  durante  a        
socialização,  em  âmbito  familiar,  educacional       
ou  profissional,  sendo,  portanto,  um  privilégio        
de  acesso  ao  capital  cultural.  O  despertar         
político  pode  ser  motivado  por  estratégia        
educativas  com  foco  em  cidadania,  que  traz  a          
lógica  de  responsabilização  coletiva  por  fazeres        
públicos,  aproximando  o  cotidiano  às  decisões        
políticas  alavancadas,  assim  como  com       
políticas  afirmativas  e  de  produção  identitária        
de  pertencimento  e  com  o  combate  à         
mistificação,  criminalização,  descrença  do  fazer       
público,  inflamado  pela  dicotomia      
mercado-estado.   

Em  seguida,  a  identificação  com  pauta,        
seja  ela  de  cunho  ideológico  ou  identitário,  é          
ferramenta  de  engajamento  que  opera  via        
influências  externas  e/ou  autoprojeção  na       
defesa  de  agendas  de  interesse.  Na  ausência  de          
pautas  de  identificação,  uma  possível  atração  é         
a  formatação  do  sistema  governamental  em  sua         
lógica  de  disputa  de  poder  e  influência,  como          
atrativo  participativo.  O  percurso  naturalizado       

desemboca:  no  autoreconhecimento  de      
participação  pública,  ancorado  nas  noções  de        
micro  e  macro  política,  perpassando  o        
reconhecimento  de  condição  de  subjugação       
social  experimentada,  como  no  caso  de        
mulheres,  dos  efeitos  prejudiciais  da  educação       
com  divisão  de  gênero;  na  responsabilização        
exclusiva  por  serviços  de  cuidado  e  tarefas         
domésticas;  a  desigualdade  no  acesso  a        
recursos,  seja  no  mercado  de  trabalho  ou  de          
ativos  públicos  e  políticos;  na  descrença  de         
capacidade  e  de  pertencimento  da  vida  pública,         
entre  outros,  evidenciando  a  importância  da        
promoção  de  discussões  sobre  desigualdade  de        
gênero.   

No  que  tange  aos  benefícios       
participativos,  uma  maior  representatividade  de       
gênero  em  cargos  públicos  aporta  em        
rompimentos  com  crises  representativas      
institucionais  e  numa  projeção  inovativa  de        
políticas  públicas  focais,  com  a  priorização  de         
agendas  próprias  pelos  grupos  afetados  pelos        
desafios  sociais  tratados.  Projeções      
colaborativas  formando  disputas  mais      
saudáveis,  assim  como  a  aplicação  da  crença  no          
potencial  de  mudança  a  partir  da  valorização  da          
diversidade  compreendem  demandas  de      
rompimento  com  a  lógica  excludente.  Para  tal,         
são  estimuladas  exposições  inspiracionais  de       
outras  mulheres  ocupando  cargos  de  poder  e         
formações  de  redes  de  apoio,  com  ativos         
técnicos,   financeiros   e   emocionais.   

Dos  custos  participativos,  é  relatado  o        
acúmulo  de  funções  acarretando  sobrecarga  de        
atividades,  com  tendências  de  negligência  de        
agendas  privadas,  relacionais  e  familiares,       
assim  como  de  autocuidados,  físicos  e  mentais.         
Este  fator  é  somado  a  custos  de  projeção  e           
preocupação  com  a  imagem  graças  à  crença         
histórico-cultural  de  incompatibilidade  de      
mulheres  com  esferas  divergentes  da  doméstica,        
com  constante  necessidade  de  validação  e        
quebra  de  fluxos  de  objetificação  e  violências         
simbólicas,  no  limite  do  possível.  Trata-se  de         
fator  disseminado  a  partir  na  crença  coletiva  de          
despreparo  de  mulheres,  atrelada  à  exposição        
relacionada  à  participação  pública  e  política,        
interrelacionada,  ainda,  a  fatores  de       
credibilidade   identitários   e   ideológicos.   

Com  relações  cotidianas  prejudicadas,      
sobrecargas  de  funções,  necessidade  de       
aprovação  constante  e  inserção  em  dinâmicas        
competitivas,  agressivas  e  excludentes,  o  custo        
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emocional  aparece  como  eixo  transversal,       
paralelo  ao  tempo  de  dedicação,  custos        
financeiros  e  logísticos  de  execução  de        
atividades,  com  atividades  não  remuneradas       
e/ou  acúmulo  de  funções,  sendo  que  mulheres         
têm  menos  tempo  disponível  e  menor  acesso  a          
recursos.  Não  obstante,  o  acesso  a  fundos  para          
projeção  política  é  desigual,  assim  como  de         
apoios  técnicos  e  operacionais  na  realização  de         
campanhas  e  atividades-meio,  significando      
menor  disponibilidade  de  representantes      
mulheres  e  de  demais  grupos  subjugados        
socialmente  aos  bilhetes  de  entrada,  que        
representam   acesso   a   recursos   e   capital   político.     

Para  que,  apesar  dos  custos,  a        
participação  política  seja  sustentada,  se  faz        
necessária  a  crença  de  potencial  mudança,        
propósito  e  importância  de  sua  atuação,  no         
formato  escolhido,  e  de  agendas  tratadas,  como         
motivadoras  de  manutenção  em  contextos  de        
desgaste  e  disputas.  Entre  as  ferramentas  de         
apoio  citadas  está  a  construção  de  redes  de          
apoio,  como  ambientes  de  suporte  psicológico  e         
segurança  para  participação,  resguardando  a       
importância  da  legitimidade  de  representação       
coletiva  em  tais  instâncias,  com  a  valorização         
da  diferença,  equidade  de  oportunidades  e        
igualdade  participativa,  ressignificando  espaços      
coletivos  de  disputa  e  pertencimentos  em  um         
formato  de  debates  de  ideias  e  construções,  sem          
ataques   pessoais   e   de   imagem.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Conceitos   fundamentais   
  

No  primeiro  bloco  do  curso,  foram        
abordados,  como  conceitos  fundamentais:  o       
feminismo  intersetorial,  critérios  de  definição       
de  local  de  fala,  e  a  categoria  mulher,  segundo           
princípios  históricos  de  lutas  feministas,  da        
divisão  de  perfis  identitários  e  ideológicos  e  da          
complexidade  dos  sistemas  de  exclusão  sob        
critérios  de  gênero,  raça,  classe  social,        
LGBTQI+   e   de   pessoas   com   deficiência.   

No  segundo  bloco  foram  tratados       
conceitos  tradicionais  das  Ciências  Políticas,       
com  a  teoria  da  consciência  política        
(SANDOVAL,  1994),  poliarquia  e  qualidade       
democrática  (DAHL,  1972)  e  aportes  de  teorias         
feministas  sobre  desigualdade  estrutural  e       
exclusão  coletiva  (NYE,  1995),  permitindo  o        
desenho  de  considerações  sobre  princípios       
democráticos;  legitimidade  representativa;     
despertar  político  e  participação  ativa  da  vida         
pública.   

O  terceiro  bloco  foi  formado  por        
construções  de  inserção  e  participação  política        
de  mulheres,  tais  como:  enquanto  mapeamento        
de  desafios  e  estratégias  coletivas  de  inserção         
qualificada  e  representativa;  e  vantagens  e        
custos  de  participação  política,  enquanto  espaço        
público  negado,  ambiente  político  agressivo,       
limitado  acesso  a  recursos  e  a  redes  de  apoio           
(ZSCHIESCHANG,  2020).  Finalizou-se  com  a      
cocriação  de  um  Mapa  de  Aprendizados        
Coletivo  sobre  as  condições  das  mulheres  na         
democracia   brasileira   contemporânea.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

Conceitos fundamentais



Sínteses Didáticas 132

Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

  
  

  
Referências   e   sugestões   de   leitura   
  

BRASIL.  (2020)  Tribunal  Superior  Eleitoral.       
Repositório   de   Dados   Eleitorais.   Disponível   em:   
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositori 
o-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-da   
dos-eleitorais>.   
  

DAHL,  Robert  (1972).   Polyarchy :  participation  and        
opposition.   New   Haven:   Yale   University.   
  

DAHL,  Robert  (2005).   Poliarquia :  participação  e        
oposição.   São   Paulo:   EDUSP.   
  

DAVIS,  Angela  (2017).   Mulheres,  cultura  e  política .         
São   Paulo:   Boitempo.   
  

DAVIS,  Angela  (2016).   Mulheres,  raça  e  classe .  São          
Paulo:   Boitempo.   
  

FIGUEIREDO,  Marcus  (2004).   Participação      
política :  Brasil  em  números.  Rio  de  Janeiro:         
Instituto   Brasileiro   de   Geografia   e   Estatística.   
  

GOFFMAN,  Erving.  (1999).   A  representação  do  eu         
na   vida   cotidiana .   Rio   de   Janeiro:   Vozes,   1999.   
  

GONÇALVES,  Betânia  (2004).  Transformações      
psicossociais  entre  mulheres:  conquistas  de  direitos        
e  construção  de  cidadania.   A  Questão  Social  no          
Novo   Milénio,    8:   1-23.   
  

GONÇALVES,  Betânia  (2007).  Participação  e       
consciência  política:  análise  psicopolítica  da       
experiência  de  lideranças  femininas  urbanas.       
Psicologia   em   Revista ,   13(1):   201-203.   
  

IBGE,  Diretoria  de  Pesquisa,  Coordenação  de        
População  e  Indicadores  Sociais  (2018).   Indicadores        
Sociais   de   Mulheres   no   Brasil .   Rio   de   Janeiro,   2018.   
  

LAWLESS,  Jennifer;  FOX,  Richard  (2005).  It  takes         
a  candidate :  why  women  don't  run  for  office.  New           
York:   Cambridge   University   Press.   

NYE,  Andrea  (1995).   Teoria  Feminista  e  as        
filosofias  do  homem .  Rio  de  Janeiro:  Rosa  dos          
Tempos.   
  

RIBEIRO,  Djamila  (2017).   O  que  é  lugar  de  fala?           
Belo   Horizonte:   Letramento:   Justificando.   
  

SAFFIOTI,  Heleieth;  VARGAS,  Mônica  (1994).   A        
mulher   brasileira   é   assim .   Rio   de   Janeiro:   Editora     
Rosa   dos   Tempos.   
  

SAFFIOTI,  Heleieth  (2004).   Gênero,  patriarcado,       
violência .   São   Paulo:   Fundação   Perseu   Abramo.   
  

SANDOVAL,  Salvador  (1994).  Algumas  reflexões       
sobre  cidadania  e  formação  de  consciência  política         
no  Brasil.  IN:  Spink,  Mary  J.  (org.)   A  cidadania  em            
construção:  uma  reflexão  transdisciplinar .  São       
Paulo:   Cortez.   
  

SARTORI,  Giovanni  (2005).  A  teoria  da        
representação  no  Estado  representativo  moderno.       
Belo  Horizonte:   Revista  Brasileira  de  Estudos        
Políticos .   
  

SOUZA,  Jessé  (org.)  (2006).   A  invisibilidade  da         
desigualdade   brasileira .   Belo   Horizonte:   UFMG.   
  

SOUZA,  Jessé  (2009).   A  ralé  brasileira,  quem  é  e           
como   vive .   Belo   Horizonte:   UFMG.   
  

ZSCHIESCHANG,  Thaís  (2020).  O  processo  de        
identificação  política  de  mulheres:  estratégias  de        
enfrentamento  à  exclusão  e  de  fomento  à         
participação  segundo  trajetórias  de  envolvimento       
social.   São   Paulo:   PUC.   
  

ZSCHIESCHANG,  Thaís  (2018).  Fundo  Cívico  para        
a  Renovação  Política  -  Pesquisa  RenovaBr  2018.         
São   Paulo.   

  
  

    

  
  

  

  Referências e sugestões de leitura 



Resenhas



134Resenhas

Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural 2 (1), 2021

  
  

  
  

O   Antropoceno:   uma   breve   (e   boa)   
introdução,   por   Erle   Ellis.   

  
  

Alex   PELOGGIA   
  

Apresentação   
  

“Antropocene:  a  Very  Short      
Introduction”  (“Antropoceno:  uma  muito  breve       
introdução”)  faz  parte  de  uma  série  de  “livros          
de  bolso”  editados  pela  Universidade  de  Oxford         
(Reino  Unido)  que,  à  maneira  da  famosa         
coleção  francesa   Que  Sais  Je? ,  da  também         
francesa Dominos  ou  da  brasileira   Primeiros        
Passos ,  da  Editora  Brasiliense,  por  exemplo,        
dedica-se  à  divulgação  científica  e  cultural,        
tratando  de  temas  de  grande  interesse        
contemporâneo  de  forma  acessível  a  um        
público  relativamente  culto,  mas  não       
necessariamente  especialista.  O  autor,  Erle       
Ellis,  um  cientista  ambiental  norte-americano       
de  grande  prestígio,  conhecido  por  sua        
classificação  global  de  “novos  biomas       
antropogênicos”,  e  também  membro  do  Grupo        
de  Trabalho  sobre  o  Antropoceno  ( Anthopocene        
Working  Group  –  AWG )  da  Comissão        
Internacional  de  Estratigrafia,  dá  conta  dos        
objetivos  da  coleção  escrevendo  de  forma  clara         
e  objetiva,  de  maneira  que,  mesmo  ainda  não          
havendo  tradução  no  Brasil  (alguns  dos        
volumes  da  coleção  de  Oxford  têm  sido         
publicados  pela  Editora  L&PM),  o  inglês  é         
bastante  acessível,  assim  como  o  preço  (mesmo         
consideradas   as   despesas   de   importação).   

  
Estrutura   da   obra   e   conteúdo   
  

O  trabalho  traça  uma  versão       
panorâmica  sobre  o  tema  do  Antropoceno,        
fundamentalmente  alicerçada  em  uma  visão       
multidisciplinar  característica  das  ciências      
ambientais,  abordagem  que  se  reflete  no        
conteúdo  do  livro,  não  restrito  aos  aspectos         
estritamente  geológicos.  Assim,  a  organização       
do  volume,  em  oito  capítulos,  representa  a         
própria  natureza  do  conceito  de  Antropoceno,        
condizente  com  a  origem  do  mesmo  (na         
verdade,  o  equivalente  a  uma  “fase  ecológica         
moderna”),  ou  melhor,  no  contexto  das        

mudanças  ambientais  globais  induzidas  pela       
agência   humana.   

O  capítulo  1,  “Origens”  ( Origins )  trata        
justamente  desse  tema,  e  considera  que  o         
conceito  de  Antropoceno  consiste,  por  um  lado,         
em  uma   nova  narrativa  sobre  a  relação         
humanidade-natureza  e,  por  outro,  em  um   novo         
paradigma  científico .  O  capítulo  2,  “Sistema        
Terra”  ( Earth  System ),  aborda  as  razões  que  o          
justificam  e  sustentam,  em  termos  do        
funcionamento   do   sistema   como   um   todo.     
Já  o  capítulo  3,  “Tempo  Geológico”  ( Geologic         
Time )  aborda  as  respostas  dadas  pelos  geólogos,         
por  meio  do  uso  dos  métodos  estratigráficos,  à          
demanda  dos  cientistas  ambientais  por  uma        
“época  da  humanidade”.  Partindo  da  explicação        
dos  conceitos  geocronológicos  fundamentais,  o       
autor  chega  ao  trabalho  do  AWG,  destacando  as          
diferentes  –  e  divergentes  –  propostas  acerca  de          
quando  seria  o  “início”  do  Antropoceno,  ou         
seja,   qual   seria   sua   “base”.     

Essa  discussão  vai  marcar  os  capítulos        
seguintes  da  obra.  No  número  4,  “A  Grande          
Aceleração”  ( The  Great  Acceleration )  são       
discutidos  os  indicadores  de  mudança  nas        
características  do  Sistema-Terra,  notadamente      
nos  ciclos  biogeoquímicos,  na  biosfera,  no  uso         
do  território,  na  hidrosfera,  na  atmosfera  e  no          
clima,  com  ênfase  no  conceito  de  “mudança  de          
regime”  (padrão  de  comportamento  do       
sistema),  de  um  padrão  holocênico  para  um         
antropocênico,  relacionado  com  a  “grande      
aceleração”  de  meados  do  século  XX  em         
termos  de  transformações  ambientais      
planetárias.   

Na  sequência,  o  capítulo  5,  “Antropo”        
( Anthropos ),  discute  uma  abordagem  alternativa       
à  questão,  de  base  antropológica  e        
arqueológica,  que  relaciona  a  evolução  cultural        
humana  às  suas  repercussões  ecológicas.  São        
discutidas  as  hipóteses  de  um  “Antropoceno        
precoce”  ( Early  Anthropocene ),  relacionado  ao       
desenvolvimento  da  agricultura,  e  de  um        
“Antropoceno  pós-colombiano”,  em  função  da       

  
  

  

O Antropoceno: uma breve (e boa) 
introdução, por Erle Ellis.

  Estrutura da obra e conteúdo

  Apresentação
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expansão  global  europeia  a  partir  do  século         
XVI.  Por  fim,  é  tratada  a  questão  da  natureza           
diacrônica  do  registro  material  (estratigráfico)       
antropogênico   (Arqueosfera).   

O  capítulo  6,  “Ecúmeno”  ( Oikos ),  por        
sua  vez,  trata  da  influência  humana  na         
configuração  ecológica  do  planeta  e  seus        
legados,  incluindo-se  as  extinções  em  larga        
escala,  as  “espécies  invasoras”  e  a  configuração         
dos  novos  biomas  antropogênicos      
(antrobiomas),  finalizando  por  temas      
“clássicos”  na  discussão  ambientalista,  como  o        
do   desenvolvimento   e   seus   limites   planetários.   

Prosseguindo  na  abordagem     
interdisciplinar,  o  capítulo  7,  “Político”       
( Politikos ),  levanta  as  repercussões      
político-sócio-culturais  do  conceito  de      
Antropoceno,  incluindo  a  discussão  da  noção        
de  Capitaloceno  (que  considera  que  as        
transformações  ambientais  não  são  causadas       
por  uma  humanidade  genérica,  mas  decorrem        
de  interesses  e  grupos  específicos).  O        
Antropoceno  aparece  aí  como  uma  “crise”  que         
exige   ação   e   governança.   

Por  fim,  o  capítulo  8,  “Prometeu”        
( Prometheus ),  tem  como  foco  justamente  a        
questão  da  responsabilidade  humana  quanto  ao        
futuro  do  planeta,  e  no  papel  dos  conceitos  que           
estão  sendo  construídos  (antroposfera,      
tecnosfera)  e  da  geoengenharia  na  criação  de         
“bons”  ou  “maus”  antropocenos  (o  que        
evidencia  a  visão  ampla  do  autor,  visto  que,          
como  ele  mesmo  adverte,  em  termos  científicos         
o  Antropoceno  não  tem  tais  qualidades,        
configurando-se   em   uma   realidade   observável).   

  
Considerações   
  

O  livro  de  Erle  Ellis  é,  como  dito  no           
início,  uma  excelente  contribuição  ao       
entendimento  da  ideia  de  Antropoceno  e  seus         
problemas,  muito  preciso  em  termos  da        
exposição  dos  conceitos,  intelectualmente  justo,       
e  tem  um  de  seus  principais  pontos  positivos  na           
ampla   abordagem   interdisciplinar.   

No  entanto,  consideramos  que  alguns       
elementos  de  crítica  poderão  ser  de  utilidade  ao          
leitor  interessado  no  tema.  O  primeiro  é  que          
não  é  considerada,  na  discussão  das  origens  do          
conceito,  o  legado  da  extensa  tradição  científica         
e  filosófica  acerca  da  relação       
humanidade-natureza,  que  já  havia  adiantado  a        
discussão  de  várias  questões  que  hoje  se         
tornaram  “realidades  observáveis”.  Outro  diz       

respeito  à  questão  estratigráfica      
(geocronológica/cronoestratigráfica)   
propriamente  dita,  que  como  estudioso  do  tema         
este   comentarista   gostaria   de   salientar.   

Conquanto  Ellis  apresente,  de  maneira       
não  tendenciosa,  diferentes  pontos  de  vista        
sobre  a  situação  do  Antropoceno  no  registro         
geológico,  parte  apenas  das  propostas  recentes        
surgidas  no  âmbito  das  discussões  do  próprio         
conceito,  após  o  ano  2000,  desconsiderando        
outras  feitas  anteriormente.  Refiro-me  mais       
especificamente  ao  conceito  de  Tecnógeno,       
proposto  pelo  geólogo  soviético  (armênio)       
Georg  Ter  Stepanian  ainda  na  década  de  1980,  e           
que  já  aborda  praticamente  todos  os  elementos         
centrais  da  atual  “teoria  do  Antropoceno”.        
Mesmo  divulgada  em  inglês,  em  periódico        
internacional,  e  apresentada  no  Congresso       
Internacional  de  Geologia,  a  proposta  passou        
pouco  percebida  no  nível  internacional.  Talvez        
fosse  a  proposta  certa,  mas  no  tempo  e  no  lugar            
errados:  lembremos  do  contexto  do  fim  da         
Guerra  Fria,  da  desintegração  do  bloco        
soviético   etc..   

Curiosamente,  a  ideia  do  Tecnógeno       
como  novo  período  geológico  marcado  pela        
agência  humana  teve  repercussão  notável  no        
Brasil,  notadamente  no  campo  da  Geologia  de         
Engenharia  e  Ambiental  e  na  Geografia  Física         
(Geomorfologia),  adiantando-nos  em  mais  de       
uma  década  em  termos  de  orientação  de  nossas          
pesquisas  sobre  terrenos  tecnogênicos,  seus       
processos  de  formação,  estratigrafia  e  formas        
de  relevo  associadas,  com  desenvolvimento       
conceitual   próprio.   

Seja  como  for,  neste  momento  em  que  o          
Antropoceno  se  apresenta  próximo  de  sua        
formalização  como  época  geocronológica  (série       
cronoestratigráfica),  com  início  em  meados  do        
século  XX,  temos  a  oportunidade  de  valorizar         
novamente  o  conceito  de  Tecnógeno.  Devemos        
lembrar  que,  diferentemente  do  Antropoceno,       
tratar-se-ia  de  um  período  que  sucederia  ao         
Quaternário  (que  terminaria  no  Pleistoceno),  e        
englobaria  o  Holoceno  (considerado  uma  fase        
de  transição  para  uma  situação  totalmente        
“quinária”).   

A  adoção  do  Tecnógeno  como  período        
geocronológico  (sistema  cronoestratigrágico),     
englobando  as  épocas/séries  do  Holoceno  e  do         
Antropoceno,  resolveria  as  questões      
estratigráficas  principais  que  têm  sido  ponto        
polêmico,  como  tratado  por  Ellis,  notadamente        
aquela  do  caráter  diacrônico  do  registro        
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antropogênico,  em  especial  a  descontinuidade       
basal  da  Arqueosfera,  como  denominado  o        
conjunto  das  camadas  tecnogênicas  pelo       
arqueólogo  Matthew  Edgeworth.  Além  disso,       
uma  vez  sendo  o  Antropoceno       
geocronologicamente  restrito  às  últimas      
décadas,  recuperar-se-ia  a  particularidade  do       
estudo  do  registro  antropogênico      
pré-antropocênico.   

O  esquema  a  seguir,  resgatando  a        
proposta  original  de  Ter  Stepaniam  e        
compondo-a  com  a  do  Antropoceno,  representa        
esta   proposta:   

  

  
Boa   leitura   e   boa   reflexão!   
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