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No ano do Centenário de Celso Furtado, se-
guramente o primeiro economista a tratar do 
desenvolvimento regional no Pais com foco no 
Nordeste, eis que o universo intelectual brasileiro 

tem convivido com estudos e reflexões profundas sobre o 
futuro Brasil pela ótica privilegiada do professor Doutor 
Mangabeira Hunger, titular da Universidade de Harvard, 
mas tomado de sugestões realistas, também a partir do 
Nordeste.

Nesta edição histórica, na qual o pensador Mangabeira 
Unger decide se debruçar sobre o futuro a esperar o País 
diante de tantos desafios, sobretudo diante de políticas 
retrógradas em curso, há de nos contentarmos com a ex-
traordinária contribuição dada pelo renomado professor 
de reconhecimento internacional.

Em Entrevista EXCLUSIVA, Mangabeira Unger parte 
do conceito lógico de que há solução, sim, para o Brasil 
necessariamente tendo de passar pelo Nordeste longe do 
“pobrismo” secular ou do “paulismo” noutra abordagem 
porque nenhuma das duas janelas conceituais ajuda o País 
a sair do atraso colonial.

A rigor, como pode ser atestado na leitura da prolongada 
Entrevista, Mangabeira Unger traduz com sabedoria con-
temporânea a realidade brasileira por erros continuados de 

políticas públicas diassociadas do embrião econômico e 
cultural de nova e urgente necessidade de incorporar novas 
tendências de desenvolvimento para o Nordeste.

É com muita honra que a Revista NORDESTE consoli-
da nesta edição a marcante contribuição intelectual dada ao 
País pelo emérito pensador fazendo jús ao tempo presente 
de comemorações à obra de Celso Furtado.

Entendamos a fase de avaliações sobre a importância 
de novo processo de desenvolvimento no Brasil diante 
dos inúmeros fracassos no trato da vida economico-social 
por conta de medidas adotadas mais dedicadas a atender 
setores da Elite, costumeiramente, exploradores de meca-
nismos sem envolvimento das demais camadas sociais, em 
especial os mais pobres.

Além do mais, conforme avaliação do professor Man-
gabeira Unger, não existe saída para o Brasil sem resolver 
o Nordeste, da mesma forma que os 9 estados não chega-
rãona êxito sem encarar o semi-árido nordestino.

Mangabeira Unger chega com a marca de um futurista 
indispensável à construção do amanhã.

A visão econômica e social de futuro 
do Brasil alicerçada em base realista a 
partir do Nordeste; Celso Furtado vive
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Gostaria de registrar meu 
contentamento com a publicação 
de entrevista conosco expondo as 
experiências da EAD no Estado do 
Maranhão na edição muito bem 
produzida pela NORDESTE com os 
líderes do segmento no País. Muito 
grata

oSvAlDo TrAvASSoS DE MEDEIroS     
Médico Oftalmologista / João Pessoa / PB

MArIA MEDEIroS SIlvA
Médica / Natal / RN

MArCoS forMIgA
Economista / Distrito Federal / DF

Parabéns pela constante atualização 
dos assuntos publicados  pela 
conceituada Revista NORDESTE 
contribuindo para a boa informação , 
até mesmo dos avanços de natureza 
oftalmológica. Agradeço o enfoque 
dado à minha produção científica, 
motivo de estímulo, testemunhando 
os elevados propósitos da notícia 
sobre a saúde ocular

Precisamos entender e defender 
as ansiedades em favor de novos 
procedimentos em favor dos 
diversos estados nordestinos

Conforta saber do empenho e 
zelo de publicações como a NOR-
DESTE na abordagem de temas 
e personalidades especiais de 
nosso universo intelectual. Tive 
a sorte de conhecer, conversar e 
aprender com três dos maiores 
pensadores brasileiros: Celso 
Furtado,  Antonio Houaiss  e R. 
Mangabeira Unger. Sem dúvida,  
três sábios, três  inteligências 
privilegiadas. Eles somam brasili-
dade, e multiplicam cidadania

ProfA. DrA MArgArETh DInIz
Reitora da UFPB / João Pessoa / PB

nElCy CAMPoS fIlho 
Empresário / Recife / PE

gArIbAlDI DAnTAS Jr                              
Empresário / Teresina / Piauí

É muito bom saber que temos em 
nossa ambiência geográfica uma 
publicação como a NORDESTE que, 
inclusive, sabe tratar com decência 
as questões da educação superior. 
E não só em nossa área, como nas 
demais editoriais profundos

Nossa entrevista em fevereiro 
de 2020 na NORDESTE continua 
consolidando todas as previsões 
de problemas econômicos, muito 
antes do Coronavirus, diante da 
agenda limitada apresentada pelo 
Governo Federal. Agora só piorou

Temos acompanhado o 
desempenho das reportagens 
sobre o Consórcio Nordeste 
mostrando como os governadores 
dos 9 estados têm sabido agir 
com capacidade de gestão num 
momento em que o presidente 
Bolsonaro insiste em desagregar

O presidente da República, Jair Bolsonaro,insiste em defender segmento minoritários em Brasília 
querendo invadir e afetar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ele é um exemplo de 
incentivo ao atraso institucional sempre enfrentando resistência e não aceitação.

NO CAMINHO DO ATRASO

Imagem brasil
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Por WALTER SANTOS

Revista NORDESTE: O Senhor de-
fende há muitos anos um caminho 
para o desenvolvimento do Nor-
deste como projeto nacional. E foi 
o Senhor que como Ministro-Chefe 
da Secretaria de Assuntos Estraté-
gicos propôs aos governadores nor-
destinos fundar o Consórcio Nor-
deste. Como o Senhor vê o Nordeste 
de hoje em perspectiva nacional?
Mangabeira unger: No Nordeste o 
Brasil tem oportunidade para se re-
inventar. Vejo o Nordeste como van-
guarda de novo projeto nacional de 
desenvolvimento, não como região
-problema. Mas para aproveitar seu 
potencial de desbravar novo caminho 
nacional, é preciso enfrentar a realida-
de sem anestesia.

criar novas vantagens competitivas 
a partir das vantagens competitivas 
estabelecidas. Equipar o dinamismo 
que viceja, muitas vezes desequipa-
do, e portanto frustrado, em todo o 
Nordeste.

NORDESTE: quem fará isso?
Mangabeira unger: Só o Nordeste 
pode salvar o Nordeste. Durante toda 
a vigência da política regional atual, 
desde a época de Celso Furtado e 
naquela época inclusive, o Nordeste 
sempre viveu, e continua a viver, 
sob tutela e intervenção fede-
rais ainda quando os emissários 
da assombração federal sejam 
políticos nordestinos. Todas 
as instituições que formulam 
a política de desenvolvimen-
to do Nordeste são federais, a 
começar pela Sudene, pela 
Codevasp, pelo DNOCS e 
pelo Banco do Nordeste. O 
Nordeste, e o Brasil todo, 
precisam de outro modelo 
de política regional: para to-
das as macro e micro regiões 
do Brasil -- não apenas para o 
Nordeste, que tenha 

por objetivo não digo a tradução mas a 
construção do projeto nacional, a par-
tir do potencial de cada região, e que 
seja definida pelas regiões, em parceria 
com o governo central, em vez de ser 
imposto por este àquelas. Tal política 
não inventará agentes ainda existen-
tes. Começará por trabalhar com os 
empreendedores, as organizações so-
ciais e os governos que existem.

NORDESTE: E como se organiza, 
dentro da Federação, esse novo 
modelo de política regional?
Mangabeira unger: Por meio da 
cooperação federativa, sem a qual 
nenhuma política pública vai para 
frente no Brasil. Cooperação vertical 
entre os três níveis da Federação. E 
cooperação horizontal entre os esta-

dos federados e entre os municípios. 
O instrumento jurídico privilegiado 
da cooperação federativa horizon-
tal são os consórcios federativos, que 
sugeri primeiro aos governadores da 
Amazônia, depois aos do Nordeste, 
e por fim aos do Centro-Oeste, que, 
ampliado com participação de Ron-
dônia, do Tocantins e do Maranhão, 
passou a chamar-se Brasil Central. A 
fórmula dos consórcios federativos 
vingou. Numa hora de perplexidade, 
estagnação econômica e padecimento 
coletivo, o Brasil profundo das regiões 
não aguarda passivamente. Procura 
reagir e se levantar. É um dos acon-
tecimentos mais alvissareiros no país 
hoje. O problema é o conteúdo da 
política empreendida pelos entes fe-
derados consorciados. Continua rela-
tivamente pobre em comparação com 
o que poderia ser. E o Nordeste, onde 
tudo começa em matéria de política 
regional, é o caso exemplar do abismo 
entre potencial e realidade.

NORDESTE: qual o eixo da polí-
tica regional de que o Nordeste 
precisa?
Mangabeira unger: É o mesmo do 
eixo do projeto nacional: empodera-
mento em vez de cooptação, que tem 
sido o objetivo maior da política no 
Brasil. O empoderamento há de ser 
econômico, educacional e político. E 
só se efetua por meio de inovações nas 
instituições e nas práticas. Realocação 
de dinheiro não basta.

NORDESTE: E há base social para 
sustentar esse impulso transfor-
mador? Não seria voluntarismo 
utópico?
Mangabeira unger: Qualquer gran-
de projeto transformador constrói sua 

própria base social. Mas essa cons-
trução precisa encontrar pon-

tos de partida na socie-
dade de hoje. De um 

lado, os pontos de 
partida são dois 

Foto: Marcelo Camargo (Agência Brasil)

É chegada a hora de sair da ilusão do “Pobrismo” e do “Paulismo” 
para construir soluções sustentáveis sem dependência das velhas 
culturas, diz Mangabeira Unger

iver sob estudos e reflexões 
sobre o mundo e o processo 
sócio - econômico a partir 
de Harvard (EUA) nem de 

longe inibe o pós Doutor Mangabeira 
Unger em se credenciar na atualida-
de como o mais profundo Pensador 
brasileiro com reconhecimento inter-
nacional sobre o futuro do Brasil ne-
cessariamente passando pelo Nordeste. 
Nesta Entrevista Exclusiva ele aponta 
caminhos viáveis para os 9 estados. Foi 
dele a idéia do Consórcio Nordeste.

V “Só O NORdESTE 
POdE SALVAR 
O NORdESTE. 
duRANTE 
TOdA VIgêNCIA 
dA POLÍTICA 
REgIONAL 
ATuAL, dESdE 
CELSO FuRTAdO, 
O NORdESTE 
SEMPRE VIVEu 
SOb TuTELA E 
INTERVENçõES 
FEdERAIS”
da no pós-Guerra para socorrer o 
Sul relativamente pobre da Itália. 
Nunca funcionou em qualquer 
lugar. As compensações para o 
atraso relativo podem ser legí-
timas para complementar, ja-
mais para substituir, a essência 
da tarefa necessária: assegurar 
aos nordestinos os meios para 

“O NORdESTE POdE 
REINVENTAR O bRASIL”

NORDESTE: Sem anestesia?
Mangabeira unger: O Nordeste não 
tem projeto desde a época de Celso 
Furtado. Duas ilusões preenchem o 
vazio de projeto. Uma é a ilusão do 
pobrismo: o compromisso com inicia-
tivas compensatórias que atenuam o 
sofrimento dos pobres sem lhes abrir 
alternativas de trabalho e capacitação. 
Outra é a ilusão do são paulismo: o 
fascínio por grandes obras, como re-
finarias e siderurgias à antiga. São ini-
ciativas que remontam ao paradigma 
da indústria tradicional, chamada de 
Fordismo industrial, como aquela que 
se implantou em São Paulo em meados 
do século passado e que hoje se encon-
tra em apuros e declínio em quase todo 
o mundo. Tais iniciativas costumam ser 
concebidas e executadas em regime de 
enclave: não funcionam como núcleos 
de um conjunto de empreendimentos 
capaz de ajudar a soerguer as micro-re-
giões em volta delas.

NORDESTE: O ponto central não se-
ria obter do governo federal com-
pensações para o atraso relativo?
Mangabeira unger: Essa é a outra 
ilusão que preenche o vazio de proje-
to. É o traço característico do antigo 
modelo de política regional. O exem-
plo clássico é a política desenvolvi-

Entrevista MANGABEIRA uNGER - PROFESSOR TITuLAR DA uNIVERSIDADE DE hARVARD
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movimentos conjugados que se dis-
seminam por todo o Nordeste: uma 
vitalidade empreendedora assombro-
sa, porém desequipada, e uma inven-
tividade tecnológica popular que, com 
ainda com educação técnica relativa-
mente rudimentar, começa a alçar voo.  
Exemplo do primeiro movimento é 
o complexo de confecções na área de 
Toritama e Caruaru no interior do 
Pernambuco-- um turbilhão de ati-
vidade empreendedora operado por 
empresas médias associadas a mini
-empreendimentos -- os "fabricos" 
que empregam práticas e tecnolo-
gias de muitos estágios diferentes da 
evolução industrial do Ocidente nos 
últimos duzentos anos. Exemplo do 
segundo movimento é a tecnologia 
eficiente e autóctone, de fabricação 
de mel, que encontrei em Picos no 
interior do Piauí, pronta para rivalizar 
com as tecnologias do setor em qual-
quer lugar no mundo.

NORDESTE: Mas em que estratos 
da população nordestina está hoje 
a base maior dessas duas forças?
Mangabeira unger: Nem nos en-
dinheirados, nem nos mais pobres.  
O foco dessas duas forças está nos 
emergentes, agente social decisivo 
no Brasil de hoje, presente em massa 
no Nordeste. Não é apenas a pe-
quena burguesia empreendedora. É 
também um grupo ainda mais im-
portante -- trabalhadores ainda po-
bres que trabalham incessantemente 
e abraçam cultura de auto-ajuda e 
iniciativa. São esses que eu chamei os 
batalhadores. No Nordeste surgem 
aos milhões inclusive e sobretudo no 
sertão.

NORDESTE: No sertão? 
qual o significa-
do do sertão 
nordesti-
no nes-
sa mu-
dança?

Mangabeira unger: Assim como não 
há solução para o Brasil sem o Nor-
deste, não solução para o Nordeste 
sem o sertão. É lá que mora metade 
dos nordestinos, em 80% do territó-
rio da região -- no único semi-árido 
densamente povoado do planeta. E é 
lá que se apresentam, em sua forma 
mais concentrada, tanto os proble-
mas como o potencial do Nordeste. O 
Brasil não conhece o sertão e muitos 
nordestinos, do litoral ou do cerrado, 
não o compreendem. É o palco de 
uma experiência histórica singular 
no Brasil e rara no mundo: lá se con-
figurou, pelo menos desde o século 
19, uma sociedade de homens e mu-
lheres pobres, porém livres, e imunes 
às mazelas da escravatura. E continua 
a ser até hoje fonte perpétua de dig-
nidade, austeridade, independência e 
coragem -- a grandeza cultuada sem 
narcisismo ou megalomania. Esse é o 
ambiente espiritual em que se pode 
conceber e executar um projeto que 

tenha seu norte no engrandecimento 
das pessoas comuns.

NORDESTE: Como se organiza na 
economia nordestina um desenvol-
vimento orientado nesse sentido?
Mangabeira unger: É preciso distin-
guir suas expressões na indústria, nos 
serviços e na agricultura, embora as 
diferenças sejam relativas. Há podero-
sas analogias entre as repostas exigidas 
por cada um desses setores.

NORDESTE: Na indústria?
Mangabeira unger: O primeiro pas-
so é a organização do extensionismo 
industrial, por analogia à extensão 
agrícola, que criou, desde o século 
19, em países como os Estados Uni-
dos, uma agricultura de escala familiar 
com atributos empresariais -- a mais 
eficiente do mundo até aquela época. 
Trata-se de abrir em favor de médias e 
pequenas empresas, capazes de apro-
veitar esse apoio, o acesso a tecnolo-
gias, práticos e conhecimentos avan-
çados lá embaixo, na ponta. O Estado 
brasileiro é um dos únicos do mundo 
que tem os instrumentos necessários 
para isso -- Senai, Sebrae, Embrapii, 
bancos públicos de desenvolvimento. 
O que não tem é o projeto. Não pro-

ponho que o Nordeste reproduza em 
nível regional essas organizações já 
existentes. O que proponho é que 
os governos dos estados nordestinos 

criem, no plano regional, o projeto 
que falta ao país e ao governo federal. 
Uma Sudene reconstruída, irmanada 
com uma Agência de Empreendedo-
rismo, estabelecida pelos governos da 
região, coordenaria as ações -- inclu-
sive as ações regionais daqueles 

instrumentos poderosos de 
política industrial que 

estão sob o controle do 
governo federal. 

NORDESTE: E qual 
o caminho de longo 
prazo que se pre-

tende abrir com essas iniciativas?
Mangabeira unger: É colocar o Nor-
deste na linha de frente da solução de 
um dilema novo a respeito do cresci-
mento que o mundo começa a enfren-
tar sem haver ainda encontrado como 
resolvê-lo. O atalho ao crescimento 
econômica recomendado pela econo-
mia clássica do desenvolvimento era 
a indústria convencional, como a que 
se instaurou no Sudeste do Brasil, e 
sobretudo em São Paulo, em mea-
dos do século passado. Deixou de ser 
vanguarda. É resquício da vanguarda 
anterior ou satélite da nova vanguar-
da da economia do conhecimento -- 
densa em tecnologia e conhecimento 
e dedicada a inovação permanente. A 
alternativa seria forma socialmente 
inclusiva dessa nova vanguarda. Não 
existe: a economia do conhecimento 
surge no mundo apenas na forma de 
franjas que excluem a grande maioria 

das empresas e dos trabalhadores. 
Está posto o dilema: o caminho 
tradicional do desenvolvimen-
to deixou de funcionar. A al-

ternativa parece inacessível. A 
solução não é tentar imitar no 
Nordeste o Vale do Silício. É 
organizar escalda de produti-

vidade, de base ampla, que aproveite 
a desmesurada fecundidade empreen-
dedora e cultural do Nordeste. O ho-
rizonte é construir no Nordeste e todo 
o Brasil forma inclusiva da economia 
do conhecimento, parte por parte e 
passo por passo.

NORDESTE: E como fica a tradição 
dos grandes projetos industriais 
-- que o Senhor chamou de são 
paulismo?
Mangabeira unger: Tais projetos de 
grande escala continuam a ser úteis e 
até necessários desde que preenchidos 
três requisitos, tipicamente desaten-
didos. O primeiro é que estejam no 
rumo da travessia do Fordismo indus-
trial para a economia do conhecimen-
to. O segundo é que não se cinjam a 
uma lógica de enclave e contribuam 
à formação de complexos e cadeias 
produtivos dentro dessa escalada de 
produtiva. O terceiro é que sirvam 
ao aproveitamento de uma vantagem 
comparativa que não seja apenas a 
disponibilidade de trabalho barato. 
Sustentei em toda a parte a tese de 
que o Nordeste pode ser a nossa Chi-
na -- menos a China de agora do que 
a China que deslanchou em décadas 
passadas -- tanto num bom sentido 
como num mau sentido. Num mau 
sentido, se for apenas um manancial 
de trabalho barato. Num bom sentido, 
se virar grande fábrica de engenho e 
inovação.

NORDESTE: E na economia de 
serviços, que forma adquire esse 
projeto?
Mangabeira unger: A mesma lógica 
de qualificação precisa ser adaptada 
aos prestadores de serviços. O maior 
desafio está na situação dos presta-
dores autônomo e semi-autônomos: 
alguns ainda na informalidade, ou-
tros na precarização dentro da eco-
nomia formal. Não há dinâmica de 
produtividade que se sustente num 
quadro de insegurança econômica do 

trabalhador, aviltamento salarial e ca-
pacitação técnica precária. A chave 
está em desenvolver o extensionismo 
para o agente autônomo ou semi-au-
tônomo, não apenas para a empresa. 
O lugar para iniciar a obra é a camada 
média do mercado de trabalho -- jus-
tamente a parte mais prejudicada nas 
mudanças sofridas pelas economias 
contemporâneos. Organizar meca-
nismos de apoio e qualificação desses 
profissionais ou técnicos, como, por 
exemplo, reparadores de máquinas ou 
enfermeiras, para transformá-los em 
artesãos tecnologicamente equipados. 
Não pode ser por mãos de burocracia 
estatal centralizada. Tem que ser por 
meio de centros de apoio que funcio-
nem de maneira descentralizada, e 
de engajamento do sistema S, com a 
participação de cadeias de empresas e 
de entidades públicas que atuem em 
rede com grande margem para expe-
rimentar. 

NORDESTE: E a reorientação da 
agricultura?
Mangabeira unger: A agricultura 
não constitui exceção à mesma manei-
ra de pensar e de fazer. Pelo contrário, 
é na agricultura que historicamente se 
iniciam muitas das práticas mais ino-
vadoras. Temos tarefa clara no Brasil: 
ultrapassar o modelo agropecuário 
atual, marcado pelo predomínio da 
monocultura, sobretudo da suja, e da 
pecuária extensiva, com baixo teor de 
industrialização dos produtos agro-
pecuários. O cerrado nordestino, so-
bretudo no oeste da Bahia e no sul do 
Piauí, exemplifica a forma mais atual 
desse paradigma: muito produtiva, 
vista a curto prazo e nos ganhos eco-
nômicos que propicia, porém incapaz 
de apontar rumo para o futuro da re-
gião e do país. A atividade econômica 
predominante no Brasil atual conti-
nua a ser a mais atrasada: a pecuária 
extensiva. Por conta dela grande parte 
de nosso território nacional hoje é 
pastagem degradada 

“ASSIM COMO 
NãO há SAÍdA 
PARA O bRASIL 
SEM O NORdESTE, 
NãO há 
SOLuçãO PARA 
O NORdESTE 
SEM O SERTãO, 
ONdE MORA MAIS 
dA METAdE dA 
POPuLAçãO”
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pelos efeitos cumulativos da pecuária 
extensiva. Ao ser recuperada -- a ciên-
cia da recuperação está dominada e o 
custo é baixo, podemos transformar 
as áreas degradadas no palco físico de 
novo paradigma agropecuário, orien-
tado também na direção da econo-
mia do conhecimento: diversificação 
de lavouras perenes, intensificação da 
pecuária, manejo florestal sustentável 
e industrialização dos produtos agro-
pecuários. O Nordeste pode dar o si-
nal para esse grande projeto nacional. 
Seus corolários sociais são atenuar o 
contraste entre a cidade e o campo e 
desenvolver classe média rural forte.

NORDESTE: que particularidades o 
Nordeste acrescenta a esse projeto 
nacional?
Mangabeira unger: Temos que dis-
tinguir a agricultura do cerrado, a agri-
cultura irrigada e a agricultura de se-
queiro. Na agricultura de cerrado, vale o 
caminho largo e exemplar que esbocei. 
Na agricultura irrigada, ao contrário 
do que tradicionalmente se supõe, o 
problema central não é a condução 
física da água, relativamente fácil de 
assegurar. É o modelo institucional 
para organizar a colaboração entre os 
produtores rurais, entre os agentes pri-
vados e públicos e entre as instâncias e 
os entes da Federação. Na agricultura 
de sequeiro, tudo começa de trás para 
frente na comercialização dos produtos 
(com o redirecionamento, inclusive, 
dos instrumentos públicos de comer-
cialização, como as Conabs). E tanto na 
agricultura irrigada como a agricultura, 
dada a pulverização de propriedades, é 
preciso reorganizar os mercados que-
brando ou constrangendo os cartéis 
de intermediários para impedir que os 
atravessadores fiquem com a parte de 
leão dos ganhos. Só a agricultura do 
cerrado sofre menos desse problema, 
porque é dominada pelo agronegócio 
de grande escala, com poder de bar-
ganha para lidar com os oligopólios e 
oligopsônios.

NORDESTE: O Senhor não tocou na 
estrutura de transporte regional, 
tão importante para os nordesti-
nos e seus governos.
Mangabeira unger: Importante, po-
rém acessório ao projeto produtivista 
que descrevi. A unificação física do 
Nordeste ajuda a criar base para seu 
soerguimento produtivo. Por si só, 
porém, não resolve. Nessa unificação 
os pontos capitais são a integração de 
bacias hidrográficas, sempre sonhada 
mas nunca completada, a finalização 
do eixo ferroviário transnordestino, a 
navegação de cabotagem,  a aviação 
regional e um grande projeto de estra-
das vicinais. financiado pelos fundos 
legais e constitucionais disponíveis 
aos governos nordestinos, porém dire-
cionado e administrado pelos consór-
cios de governos estaduais e munici-
pais. É intolerável que até hoje muitos 
municípios nordestinos continuem 
quase completamente isolados.

NORDESTE: uma agenda da enver-
gadura dessa que o Senhor propôs 
até agora não exige mudança ra-
dical no ensino oferecido aos nor-
destinos?
Mangabeira unger: Sem dúvida. 
O Nordeste tem tudo para liderar a 
transformação do ensino brasileiro. O 
maior gargalo, e o ponto estratégico 
para iniciar a mudança necessária, é 
o ensino médio. Vejo dois caminhos 
complementares -- um curto e outro 
longo. O caminho curto é aprovei-
tar a presença dos Institutos Federais 
de Ensino Tecnológico, que já vem 
surtindo efeito fecundo em muitos 
pontos do Nordeste. Os governos 
estaduais podem criar, sob seus 
auspícios e em colaboração 
com o Senai e o Senac, 
instituições simila-
res. O objetivo é 
criar tanto 

porém, aos preconceitos que ameaçam 
transformar o ensino técnico numa 
contrafação livresca do tradicional 
ensino geral.

NORDESTE: E o caminho longo 
rumo a essa transformação do 
ensino? 
Mangabeira unger: É começar a mu-
dar a natureza do ensino a partir das 
escolas estaduais de ensino médio - 
onde estuda a grande maioria dos alu-
nos no curso secundário4. Trata-se de 
inaugurar outra maneira de aprender 
e de ensinar: que sobreponha capaci-
tações analíticas a decoreba, aprofun-
damento seletivo a enciclopedismo 
raso, trabalho de equipe a justaposição 
de autoritarismo e individualismo na 

sala de aula, e apresentação do co-
nhecimento estabelecido por meio 
de pontos de vista contrastantes aos 
dogmas da cultura universitária. Não 
há lugar no Brasil melhor do que o 
Nordeste para cumprir a tarefa. A 
Base Nacional Curricular Comum 
-- obra retrógrada contra a qual lutei 
-- dá aos estados a margem necessá-
ria para avançar. Seria a continuação 
da obra que nosso maior reformador 
do ensino, Anísio Teixeira, discípulo 
do filósofo pragmatista, John Dewey, 
iniciou como Secretário de Educação 
do governo de meu avô, Otávio Man-
gabeira, em 1947, na Bahia. Trata-se 
de transformar nossa espontaneidade 
inculta em flexibilidade preparada em 
vez de enfiar nossos jovens na camisa-
de-força de um ensino que representa 
a negação de nós mesmos.

NORDESTE: quais as condi-
ções práticas para a viabili-
zação de uma mudança tão 
ambiciosa?
Mangabeira unger: É a inte-
ração entre três fatores: a conso-
lidação de uma vanguarda peda-

gógica de centenas de professores 
e diretores de escola, inspirada 
pelos experimentos educacio-
nais mais promissores da região e 

do país e responsável por produzir 
os materiais de ensino necessários; 

a consolidação, a nível estadual e re-
gional de uma carreira de professor 

capaz de atrair os melhores talen-
tos e beneficiária de licenças 

periódicas do magistério 
para requalificação; e a 
parceria com as univer-
sidades, tanto federais 
como privadas, para 
adaptar as licenciatu-
ras a essa orientação. 

Desejável mesmo 
é que os próprios 

governos esta-
duais pudessem 

trabalhar pela 

instauração de equivalentes às antigas 
escolas normais, criando base para a 
formação de professorado com as ca-
pacitações exigidas por esses avanços.

NORDESTE: E quais são as impli-
cações dessa agenda nordestina 
para a reorganização da política e 
da administração pública?
Mangabeira unger: É uma insen-
satez priorizar, na primeira etapa, o 
enriquecimento da democracia re-
presentativa por traços de democracia 
direta ou participativa. Numa socieda-
de marcada por vastas desigualdades 
como a nossa, com o povo atormenta-
do por dificuldades prementes na vida 
quotidiana, a fórmula dos conselhos 
populares acaba significando na práti-
ca a ditadura dos aparatos partidários 
e dos falastrões -- dois grupos quase 
indistinguíveis.

NORDESTE: O que fazer então?
Mangabeira unger: Não temos ainda 
no Brasil, nem no plano federal, nem 
no estadual, o Estado capaz de fazer 
tudo isso que proponho. Esse Estado 
tem que ser construído no meio do ca-
minho. As inovações mais profundas 
dependem da posse do poder central. 
Mas os estados têm caminho mesmo 
dentro das regras nacionais vigentes. 
Aqui, também, o Nordeste precisa e 
pode ousar.

NORDESTE: Como?
Mangabeira unger: Por meio da pro-
moção de três agendas. A primeira 
é a obra inacabada do século 19 em 
matéria de gestão pública, a constru-
ção de carreiras de estado. A segunda 
é a agenda do século 20, de eficiência 
e transparência. com mecanismos de 
cobrança dentro do Estado e fora dele 
-- pela sociedade. A terceira é a agen-
da do experimentalismo administra-
tivo, que ganhará relevo no curso do 
século 21. Não é uma planilha ou um 
sistema que apresento; é um caminho. 
E esse caminho tem que ser desco

“A uNIFICAçãO 
FÍSICA dO 
NORdESTE 
AjudA A CRIAR 
bASE PARA SEu 
SOERguIMENTO 
PROduTIVO... 
O NORdESTE 
TEM TudO PARA 
LIdERAR A 
TRANSFORMAçãO 
dO ENSINO 
bRASILEIRO”
um ensino de orientação analítica e 
capacitadora como um ensino técni-
co que comungue do mesmo espírito 
sem perder sua orientação prática. 
Esse ensino técnico daria ênfase às ca-
pacitações conceituais e operacionais 
exigidas pelo manejo das máquinas 
ajustáveis e numericamente contro-
ladas e pelas práticas caraterísticas a 
economia do conhecimento. Tais prá-
ticas aproximam a atividade produtiva 
do experimentalismo científico. Não 
se rendem, 

Foto: Marcelo Camargo (Agência Brasil)Revista NORDESTE Revista NORDESTEMaio/202012 13Maio/2020



berto coletivamente ainda que tenha-
mos de antecipá-lo provisoriamente 
como faço aqui em nossa conversa. 
Os dois maiores instrumentos da ex-
perimentação nas políticas publicas 
são a cooperação federativa -- vertical 
e horizontal -- e o engajamento da 
sociedade civil independente na pro-
visão dos serviços públicos.

NORDESTE: O que significa esse 
engajamento?
Mangabeira unger: Os governos, a 
começar pelo governo federal, devem 
continuar a ser responsáveis pela ofer-
ta universal de um mínimo de serviços 
públicos. Não nos devemos, porém, 
contentar com o que se poderia cha-
mar o Fordismo administrativo, por 
analogia ao Fordismo industrial: a dis-
ponibilização de serviços padroniza-
dos de baixa qualidade pela burocracia 
do Estado. A privatização de serviços 
em favor de empresas com objetivo 
de lucro não é a solução. A alterna-
tiva seria o Estado engajar, preparar, 
financiar, coordenar e monitorar a 
sociedade civil independente, atuando 
por exemplo por meio das Organiza-
ções Sociais, com estatuto legal pró-
prio, para trabalhar como parceira dele 
Estado na provisão pluralista e expe-
rimental de serviços públicos mais 
inovadores e complexos. É a melhor 
maneira de qualificar tais serviços.

NORDESTE: E como fica a política 
social nesse quadro?
Mangabeira unger: Façamos dis-
tinção entre os instrumentos ad-
ministrativos e as tarefas de fundo 
da política social. Proponho que os 
Estados nordestinos organizem, em 
associação com os municípios, um 
corpo regional de agentes comuni-
tários de política social, por analogia 
aos agentes comunitários de saúde, 
para coordenar em cada município e 
cada bairro ou vizinhança o acesso a 
todos os serviços públicos -- federais, 
estaduais e municipais, trabalhar nes-

sa coordenação com as organizações 
comunitárias existentes e estimular a 
construção de novas. Organização é 
poder. E o melhor lugar para come-
çar é o sertão nordestino: a sociedade 
do sertão, ao contrário da sociedade 
das cidades litorâneas, já goza de 
densidade associativa -- o que os 
sociólogos chamam capital social. 
Representa, portanto, terreno fértil 
para essa iniciativa.

NORDESTE: E as tarefas de fundo 
na política social, dada a dimensão 
da pobreza no Nordeste?
Mangabeira unger: Temos que su-
perar confusão perigosa na maneira de 
entender e construir a política social 
-- confusão agravada pela discussão 
convencional da ''porta de saída" dos 
programas de transferência, como a 
Bolsa Família e o Benefício de Pres-
tação Continuada, tão importantes no 
Nordeste. É preciso distinguir duas 
tarefas. Uma tarefa é auxiliar a famí-
lia pobre, muitas vezes conduzida por 
uma mãe que luta sozinha para tra-
balhar e cuidar dos filhos ao mesmo 
tempo -- geralmente na informalida-
de e com educação mínima. Ali a ta-
refa é resgatar e proteger mãe e filhos 
até que possam ficar de pé, sempre que 
possível com o apoio de organizações 
comunitárias. A outra tarefa é quali-
ficar os batalhadores -- ainda pobres, 
mas participantes ativos do mercado 
de trabalho e sedentos de qualificação. 
Para eles o que vale é aquele extensio-
nismo individualizado -- direcionado 
sobretudo aos autônomos e semi-au-
tônomos -- que descrevi em momento 
anterior.

NORDESTE: haja ambição para 
tudo isso. qual a base social e es-
piritual para tudo isso no Nordeste 
de hoje?
Mangabeira unger: A base social é 
a construção de uma grande coali-
zação dos interesses do trabalho e da 
produção. Essa base tem de ir desde 

o pobre e o batalhador, com os olhos 
vidrados na pequena burguesia em-
preendedora, aos empresários médios 
e os profissionais liberais que querem 
construir no Nordeste economia e 
cultura que não sejam periferia ou 
satélite da economia e da cultura do 
Sudeste. É na maneira de alcançar esse 
objetivo que o Nordeste pode ajudar a 
apontar caminho para o Brasil

NORDESTE: E a base espiritual?
Mangabeira unger: É a ambição da 
grandeza, ambição que o Nordeste 
nunca perdeu. Não quero um Nor-
deste choramingando, com o pires na 
mão. Quero um Nordeste que desco-
bre e constrói sua vocação de rebeldia. 
Para poder dizer sim a essa ambição 
engrandecedora, o Nordeste precisa 
começar por dizer não aos descami-
nhos do Brasil contemporâneo. Ao se 
rebelar contra ideias, políticas e insti-
tuições que empobrecem, apequenam 
e humilham os nordestinos, o Nordes-
te falará pelo Brasil.

“NãO quERO 
uM NORdESTE 
ChORAMINgAN-
dO COM PIRES 
NA MãO. quERO 
uM NORdESTE 
quE dESCObRE 
E CONSTRóI SuA 
VOCAçãO dE 
REbELdIA PARA 
POdER dIzER 
SIM A ESSA AM-
bIçãO ENgRAN-
dECEdORA”

Plugado
com Walter SANTOS

Na política e na vida, não há espaço 
vazio: Consórcio Nordeste acaba ocupando 
a política afeita à Sudene

A professora doutora Tania Ba-
celar, excelência além Pernambuco,  
participou de recente entrevista/de-
bate no qual sem adjetivos ela expôs 
uma série de fatos e circunstâncias 
em que diante da conjuntura nacio-
nal tem ficado claro um cenário de 
importância da tática dos governa-
dores do Nordeste construindo uma 
nova realidade de encaminhamento 
estratégico em favor do Brasil.

Chama-se Consórcio Nordes-
te o abrigo legal dos governadores 
atraindo muitas acões legais bem 
estabelecidas para resolver proble-

mas antes atribuídos apenas e só à 
SUDENE, embora esta condição 
esteja enfraquecida pela Superin-
tendência pelos avanços políticos 
do Consórcio.

Ora, se a SUDENE perde força 
no comando das ações do Nordes-
te é evidente que os espaços pas-
saram a ser ocupados pelos gover-
nadores de forma articulada tanto 
que, nas novas crises entre Gover-
nos estaduais e Governo Federal, a 
SUDENE inexistiu na construção 
de entendimentos. Nao existiu.

Em síntese, os últimos tempos 
apontam avanços nas 
políticas e articulações 
dos governadores em 
detrimento das ações 
do presidente Bolso-
naro caindo em con-
ceito na opinião pú-
blica porque a socie-
dade aprova a atuação 
dos líderes nordesti-
nos.

Para concluir de vez 
é preciso admitir que 
os valores humanos es-
tão expondo urgências 
e medidas diferencia-
das para resolver de vez 
as diferenças.
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Política

Por CARLOS SáVIO g. TEIxEIRA

angabeira é o intelectual 
brasileiro de maior pro-
jeção no mundo hoje. 
Autor de uma obra, ain-

da em progresso, cuja abrangência co-
bre temas variados de inúmeras áreas 
como Direito, Economia, Sociologia e 
Filosofia, o professor da Universidade 
de Harvard desde o início dos anos 
1970 e ex-ministro de Assuntos Es-
tratégicos do governo brasileiro, tem 
tido a sua trajetória marcada por uma 
constante preocupação com o Brasil. 
Neste particular, a sua atenção à rea-
lidade nacional se inicia pelo esforço 
de avaliação da disposição política e 
mental do país. Dela decorre a inter-
pretação sobre o “paradoxo” central do 
Brasil. Para ele, um dos atributos mais 
salientes de nossa realidade é a sua 
enorme “vitalidade”. Uma vitalidade 
que tem manifestações econômicas 
e culturais. 

Será a partir desta constatação que 
Mangabeira começará a sua com-
preensão de que o problema de fundo 
do país é ter se colocado numa espécie 
de camisa de força de ideias, de ins-
tituições e de práticas que suprimem 
essa vitalidade ao invés de instrumen-

O NACIONALISMO dO 
SéCuLO xxI dE RObERTO 
MANgAbEIRA uNgER
“Ele enxerga duas fortes e principais posições de opinião que formam dois grandes partidos 
brasileiros : um da Onda e outro da Mensagem, ambos sob o fascínio do colonialismo mental”

Fotos: Marcelo Camargo (Agência Brasil)   /   Divulgação   

M

Mangabeira Unger: intelectual 
brasileiro de maior projeção 
no mundo hoje

Carlos Sávio G. Teixeira: 
doutor e especialista na 
obra de Mangabeira Unger

talizá-la. Assim, começa por refletir a 
respeito daquilo que é constante no 
Brasil: a tradição dominante de có-
pia das instituições dos países que nos 
acostumamos a tomar como referência. 
Em sua análise da formação do Brasil 
contemporâneo, Mangabeira enxerga 
duas fortes e principais “posições de 
opinião” que formam os dois grandes 
“partidos” brasileiros: o partido da onda 
e o partido da mensagem, ambos sob o 
fascínio do colonialismo mental. 

O partido da onda sustenta a idéia 
de que o Brasil tem de se adaptar 
de forma subordinada à correlação 
de forças que existe no mundo, tal 

como comandada pelas potências do-
minantes do momento. Na ótica de 
Mangabeira, quase sempre o Brasil 
foi governado por dirigentes com-
prometidos com o ideário do partido 
da onda, desde Campos Salles até 
Fernando Henrique Cardoso. A for-
mulação intelectual básica do partido 
da onda é a seguinte: a Inglaterra e os 
EUA organizam o mundo e o Brasil 
assume uma posição dentro do mundo 
organizado por eles. Mas para assumir 

uma posição dentro desse mundo, o 
país tem de aceitar e se conformar 
com essa diferença, posta sempre em 
termos de inferioridade do Brasil. 

O outro partido é o da mensagem. 
Ele geralmente se rebela contra a idéia 
do país assumir uma posição subordi-
nada na correlação de força organiza-
da pelas potências dominantes e insis-
te em estabelecer dentro do país uma 
forma de vida semelhante àquela que 
existe nos países centrais. Não basta, 
de acordo com esse ideário, encaixar-
mo-nos na estrutura organizada pela 
Inglaterra ou EUA. Temos que nos 
tornar mais parecidos com Inglaterra 
ou EUA. Para Mangabeira, parado-
xalmente, o problema do “partido da 
mensagem” foi sempre a mensagem, 
ou antes, a “falta” dela, já que também 
acaba por propor a cópia ou impor-
tação das instituições econômicas e 
políticas desses países. O problema é 
que essas instituições, quando trans-
portadas para uma sociedade dividi-
da e extremamente desigual como a 
brasileira, não conseguem surtir os 
efeitos que produzem nos lugares de 
onde as importamos e nem muito 
menos, portanto, resolver os nossos 
problemas, pela razão simples de que 
foram desenhadas para enfrentar ou-
tros desafios e problemas. 
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Essas perspectivas sempre fo-
ram incapazes de oferecer uma 
resposta para a imensa energia 

criativa e empreendedora que surge 
de baixo para cima em quase todos 
os domínios da 
vida nacional. 
Por isso, Man-
gabeira voltou a 
sua visão para o 
enigma brasilei-
ro que aparece 
em sua forma 
mais concentra-
da na maioria 
desorganizada 
— não só dos 
trabalhadores, 
mas também de 
parte da pró-
pria classe mé-
dia — que for-
ma o país. Em 
sua concepção 
não é possível 
construir uma 
solução para o 
enfrentamento 
da desigualdade 
social e organização da vitalidade bra-
sileira desperdiçada sem romper com 
a lógica dominante e perversa que 
tem orientado a sociedade brasileira: 
a de uma confederação de minorias 

organizadas, sustentada pela aliança 
de lobbies e de interesses sectários. 

Essa visão a respeito do Brasil ex-
plica em parte as opções políticas 
concretas de Mangabeira: por que, 

por exemplo, ele 
sempre rejeitou 
partidos e mo-
vimentos que se 
apresentavam 
como porta-vo-
zes das mino-
rias organizadas 
corporativistas e 
que, ao mesmo 
tempo, se ima-
ginavam como 
os representan-
tes virtuais da 
maioria silen-
ciada. Na ver-
dade, ele jamais 
se seduziu pela 
ideia de que o 
agente da trans-
formação bra-
sileira fossem 
os setores or-
ganizados, su-

postamente formadores da base de 
uma esfera pública não estatal que, 
finalmente, energizaria a sociedade 
civil despertando nossa incipiente ci-
dadania. Daí que o eixo central do 

pensamento mangabeiriano sobre o 
Brasil tem sido, desde suas primeiras 
intervenções, a convicção de que sem 
a reconstrução do arcabouço institu-
cional do país não se resolvem seus 
graves problemas.  

Para Mangabeira, os últimos 30 
anos, sob a égide da Constituição de 
1988, foram marcados por uma estra-
tégia de desenvolvimento que resultou 
num regime totalmente incapaz de 
enfrentar e resolver o grave dualismo 
sócio-econômico que caracteriza o 
Brasil. O dualismo é uma forma de di-
visão profunda do país em dois mun-
dos distintos, porém perfeitamente 
integrados. Por isso, “os adjetivos ‘mo-
derno’ e ‘tradicional’ não traduzem a 
gravidade dessa separação entre dois 
mundos sociais. Dão a falsa impressão 
de que se trata de dois setores situa-
dos numa linha evolutiva quando, na 
verdade, coexistem e se perpetuam 
reciprocamente”, escreveu ele no livro 
A Alternativa Transformadora. Uma 
das consequências econômicas desse 
dualismo é o aprofundamento cres-
cente da distância entre as duas partes. 

De um lado, está o setor que tem 
acesso a capital, tecnologia, conheci-
mento, capacitação. Liga-se ao Estado 
e dele recebe recursos. É onde se situa 
a minoria dos brasileiros. Ele se acha, 
sem sê-lo, a “locomotiva” do país. Do 

outro lado, está a parte que não tem — 
ou tem precariamente — acesso aos 
bens e direitos usufruídos pelo outro 
setor. A maioria dos brasileiros vive 
nessa parte do país: “À divisão social 
e econômica se sobrepõem divisões 
raciais e regionais que multiplicam a 
distância entre os dois mundos”, afir-
ma Mangabeira. 

Essa situação engendra uma ação 
do Estado em que a divisão produzida 
pelo dualismo se exprime na própria 
política social, reproduzindo ainda 
com mais intensidade o apartheid 
do país no interior da classe traba-
lhadora, onde os que se situam no 
setor moderno recebem um tipo de 
assistência e os outros um assistencia-
lismo ainda mais rudimentar. Assim, 
a lógica de organização institucional 
derivada da Constituição de 88 não 
somente aceitou o dualismo como 
acabou aprofundando-o. O resultado 
foi a manutenção de uma sociedade 
formada por maioria esmagadora de 
subcidadãos.  

Para Mangabeira, a reflexão sobre a 
sociedade brasileira conta em 
seus quadros interpre-
tativos com matri-
zes teóricas que, 
de alguma forma, 
abraçam tendên-
cias fatalistas, aju-

dando a compor essa circunstancia de 
inibição programática dos progressis-
tas, expressa no ideário da Constitui-
ção de 1988. Do ponto de vista eco-
nômico, isso ocorre por meio da ideia 
de regulação do mercado ao invés de 
reorganização institucional do merca-
do e do ponto de vista social por meio 
de políticas compensatórias como os 
programas de redistribuição de renda, 
d e s l i g a d o s 
do mundo 
da produção. 
Ambos não 
têm a menor 
condição de 
mexer com o 
fundo causal 
de nenhuma 
sociedade. O 
máximo que 
conseguem 
são pequenos 
ajustes. Mangabeira apresenta uma 
alternativa programática a esta social 
democracia neoliberal. 

A partir do momento em que se 
compreendem os limites deste pro-
grama para enfrentar os problemas 
gravíssimos de uma sociedade como 
a brasileira, o debate sobre as alterna-
tivas institucionais sobe ao primeiro 

plano e permite que se enxergue 
de maneira completamente 
diferente a questão do agen-
te social e político prioritário 
em nossa circunstância, as-
sim como a política pública 

pode ser percebida como 
um instrumento 

de mobi-

Enigma concentrado na maioria desorganizada

Fotos: Divulgação

Série de livros 
pontuando 

reflexões de 
vanguarda

lização de energias para a capacitação 
ao invés de mero recurso de com-
pensação. Neste particular emerge 
uma das discussões mais fecundas das 
análises de Mangabeira sobre o Brasil 
contemporâneo. Para ele o fenôme-
no social e político mais importante 
surgido no país nos últimos quarenta 
anos foi uma mudança na sua estru-
tura de classes na qual uma peque-

na burguesia 
empreende-
dora e uma 
nova classe 
trabalhado-
ra — desig-
nada por ele 
de “batalha-
dores” — se 
tornaram os 
agentes com 
o maior po-
tencial trans-

formador de nossa sociedade. 
 Entretanto, sabe que os horizontes 

moral e político destes grupos reque-
rem reorientação na medida em que 
sofrem de problemas como o egoís-
mo familiar típico do ideal clássico 
pequeno burguês, assim como do 
compartilhamento de uma “teolo-
gia da secessão” como os evangélicos 
neopetencostais, que imaginam ser 
capazes de criarem contramundos 
marcados pela cultura da autoajuda 
e de iniciativa desligados do mundo 
maior, numa versão popular da pos-
tura antipolítica de parte da classe 
média tradicional. Mas para Manga-
beira, ao contrário do que dizem os 
esquerdistas convencionais, o destino 
destes grupos não está predetermi-
nado. Na sua ótica cabe aos progres-
sistas ir ao encontro deste universo e 
lhes propor outro ideário composto 
por alternativas institucionais tanto 
ao corporativismo e ao assistencia-
lismo típico da ordem pós-constitui-
ção de 88, quanto ao individualismo 
materialista defendido pela direita, 
como no governo Bolsonaro.     

“À divisão social 
e econômica se 

sobrepõem divisões 
raciais e regionais 
que multiplicam a 
distância entre os 

dois mundos”
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da estrutura de classes inspirou em 
Mangabeira uma sugestão progra-
mática: o desdobramento capacitador 
dos programas de transferência teria 
de ter em vista essa diferença entre a 
massa pobre e esse grupo chamado de 
“batalhadores”.

De acordo com a conjectura man-
gaberiana o equívoco comum que se 
comete entre os progressistas é dirigir 

os programas de 
capacitação aos 
mais pobres. Em-
bora seja com-
preensível pensar 
que a capacitação 
deva começar pe-
los mais carentes, 
a lógica da polí-
tica não deve ser 
a mesma da ca-
ridade. Numa 
perspectiva de 
mudança política 
da estrutura so-
cial, os programas 
de capacitação 
teriam que come-
çar não pelos mais 
carentes, mas pe-
los relativamente 
menos carentes, 
que funcionariam 
como uma espé-
cie de vanguarda 
da massa mais po-
bre. Nesta forma 

de raciocinar, os agentes não são per-
cebidos estaticamente. Portanto, tendo 
em vista o conjunto de inibições sociais 
e culturais da maioria pobre benefi-
ciária dos programas de transferência, 
não funciona uma iniciativa direta de 
capacitação. A primeira coisa a fazer é 
assegurar que o Estado consiga assu-
mir algumas das funções das famílias 
desestruturadas e adensar o sistema de 

Estas questões ficam mais claras 
quando tomamos como exem-
plo a relação entre a estrutura de 

classes no Brasil e o perfil dos benefi-
ciários dos programas de transferência 
de renda. Ao se observar os dados a 
respeito da evolução da renda e de seus 
componentes, verifica-se o seguinte: 
na base da pirâmide social, entre os 
mais pobres, houve um crescimento 
da renda, sem que 
este crescimen-
to tenha relação 
com trabalho. 
Entende-se que a 
maior parte dele 
se deve aos pro-
gramas de trans-
ferência de renda. 
Mais adiante, no 
gráfico de evo-
lução da renda, 
houve um cres-
cimento menor, 
mas uma propor-
ção muito maior 
desse crescimen-
to devido à ren-
da do trabalho. 
Essa constatação 
empírica inspi-
rou uma conjec-
tura causal: entre 
o núcleo duro da 
pobreza, de um 
lado, e a peque-
na burguesia em-
preendedora, de outro, haveria um 
grupo intermediário, os “batalhado-
res”. Esse grupo social seria composto 
basicamente por pessoas que surgem 
no mesmo meio pobre do núcleo da 
pobreza, mas que devido a razões es-
peciais responderam às duríssimas 
circunstâncias coletivas às quais estão 
submetidas e conseguiram iniciar seu 
autorresgate. Esta hipótese a respeito 

Efeitos nas classes sociais

Carlos Sávio G. Teixeira é Dou-
tor em Ciência Política pela USP e 
Professor da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). É organizador 
do principal livro sobre a obra de 
Mangabeira Unger no Brasil, inti-
tulado Rebeldia Imaginada, publi-
cada no ano passado pela editora 
Autonomia Literária. 

assistência social. Já os “batalhadores” 
seriam os alvos naturais dos progra-
mas de capacitação, na medida em que 
já demonstraram que são resgatáveis. 
Uma orientação política pautada pelo 
objetivo de instrumentalizar a vitalida-
de, ao invés de compensar retrospec-
tivamente e de maneira marginal os 
efeitos da desigualdade, tem chances 
de mudar o fundo causal da socieda-
de e mexer com as consciências dos 
brasileiros.

O projeto intelectual e político de 
Mangabeira é a versão mais compro-
metida com a radicalização democrá-
tica dentro do construtivismo insti-
tucional brasileiro hoje. Experimen-
talismo e engrandecimento são dois 
slogans de seu abrangente conjunto 
de propostas sociais e políticas, que 
o coloca em campo antagônico ao de 
nosso esquerdismo convencional, sem 
projeto para transformar o Brasil, e de 
nosso liberalismo, na maioria das vezes, 
retrógrado e conservador. O cerne do 
esforço mangaberiano está na relação 
entre a construção de uma forma de 
sociedade que tem como objetivo prin-
cipal acelerar e generalizar a inovação 
— entendida como a transformação do 
poder imaginativo no mecanismo cen-
tral da sociedade — e a criação de um 
indivíduo, cidadão e trabalhador, capaz 
de engrandecer-se. É a representação 
mais forte do sentido de afirmação 
da civilização brasileira no mundo do 
século XXI.

“os programas 
de capacitação 

teriam que 
começar não 

pelos mais 
carentes, 
mas pelos 

relativamente 
menos 

carentes, que 
funcionariam 

como uma 
espécie de 

vanguarda da 
massa mais 

pobre” 
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o ler apenas um parágrafo 
escrito pelo filósofo Rober-
to Mangabeira Unger já se 
pode notar claramente do 

que se trata: um pensador de aspira-
ções titânicas. As suas palavras portam 
uma energia viva, inquieta, incontrolá-
vel, como se estas quisessem saltar das 
páginas e se tornar realidade concreta 
o mais breve possível. Isto é o centro 
de sua postura intelectual: palavras e 
ideias não para falar de outras ideias e 
outras palavras, mas, palavras e ideias 
para recriar o mundo, reconstruir a rea-
lidade, ao modo dos grandes profetas 
cuja fala é oracular, de Isaías até Marx, 
de Maomé à Darwin até Freud. En-
fim, a tarefa da atividade intelectual se 
afasta do papel de um adorno expres-
sivista da vida moderna para ocupar 
uma função central na construção da 
experiência humana nesta terra. 

Mangabeira Unger trilha o cami-
nho oposto percorrido pelo centro do 
pensamento moderno, enxergando na 
religião uma das fontes de produção 
de força criativa para a transformação 
social do mundo, de não aceitação pas-

siva da realidade dada e de abertura de 
possibilidade concreta para uma expe-
riência coletiva revolucionária. A reli-
gião poderia assim ser vista, ao menos 
metaforicamente, mesmo por um não 
crente como Mangabeira, como a usina 
produtora da energia criativa das mas-
sas, uma fonte privilegiada da força da 
transformação e recriação da realidade. 

O pentecostalismo é o hoje a força 
expansora mais dinâmica do cristianis-
mo, o único segmento cristão capaz de 
rivalizar com a expansão da fé islâmica 
ao redor do mundo. E o Brasil é a maior 
nação pentecostal do mundo. Estes 
dois dados são mais do que suficientes 
para aproximá-los da perspectiva polí-
tico-filosófica de Mangabeira.

A principal e fundamental declaração 
teológica desse movimento é que os 

cristãos têm o direito divino de desfrutar 
as bênçãos do mundo material, o que 
significa que os cristãos têm o direito de 
alcançar perfeitas realizações de saúde 
e riqueza. Os teólogos da teologia da 
prosperidade dizem que o sacrifício de 
Jesus Cristo libertou todos os seus se-
guidores dos males deste mundo.

A teologia da prosperidade pode ser 
inicialmente entendida como a princi-
pal manifestação da virada da hegemo-
nia de Teodicéia do Sofrimento para 
Teodicéia da Felicidade. Ela reinter-
pretou o sentido do sofrimento, dan-
do-lhe um valor sem precedentes na 
história do cristianismo. O sofrimento 
não tem mais os valores positivos que 
foram encontrados nas teodiceias de 
sofrimento; agora o sofrimento é mais 
uma vez um sinal de vergonha, raiva ou 

abandono da divindade em relação a 
uma pessoa em particular. A cruz não é 
mais o símbolo do sofrimento de Jesus 
em seu amor por seres humanos, é ago-
ra o símbolo da vitória contra o diabo 
e todos os males que vêm com ele. A 
cruz é interpretada apenas como um 
amuleto mágico na guerra espiritual. 

Os resultados da busca de concre-
tização desta promessa soteriológica 
tiveram impactos diversos na vida na-
cional brasileira. O primeiro deles, e 
também o mais visível, foi uma trans-
formação avassaladoradora no cená-
rio religioso brasileiro, que implicou 
no destronamento da Igreja católica, 
o quase aniquilamento das religiões 
de matriz afro e a instauração de um 
mercado competitivo da fé, sobretu-
do nas camadas populares, algo nun-
ca visto em nosso território. No en-
tanto, um dos impactos mais radicais, 
foi a instauração de uma revolução de 
consciência entre as classes populares, 
dentro da qual, o dado mais concreto 
é a produção de uma disposição para o 
ganho do “mundo” pra si, uma dispo-

MANgAbEIRA uNgER E A RELIgIãO: OS dESAFIOS dA 
COMPREENSãO dO PENTECOSTALISMO NO bRASIL

sição para a competição pelo alcance 
de espaço e símbolos valorados pelo 
mundo real, isto é, a integração pro-
metida na sociedade se dá pelo acesso 
ao dinheiro, consumo, lazer e política. 

Não seria exagero afirmar que o Pen-
tecostalismo é o pano de fundo cogni-
tivo dominante nas classes populares 
brasileiras, o qual tem operado a trans-
mutação de uma energia estática em 
força dinâmica transformadora, bem 
ao modo proposto por Mangabeira 
Unger. Desse modo, substituindo em 
graus variados a teodicéia do sofrimen-
to cristão-católico por um liberalismo 
econômico popular mediado pela ins-
tituição religiosa, a maneira de uma 
teodicéia da felicidade.

A aquisição de atributos necessários 
à integração na sociedade depende de 
uma oferta significativa de bens afeti-
vos e cognitivos, normalmente oferta-
do pela família, a ausência de uma ins-
tituição que ofereça recursos afetivos e 
cognitivos básicos elimina, na maioria 
das vezes, o indivíduo de competir na 
sociedade. As igrejas criaram mecanis-
mos substitutivos, equivalentes funcio-
nais, que poderiam suprir tais necessi-
dades. Neste caso específico, o exemplo 
mais bem acabado é o mecanismo de 
“células” das igrejas pentecostais, que 
operam com certo grau de eficácia, 
criando certas disposições que não fo-
ram ofertadas pela família. 

Por outro lado, a criação de redes 
cooperativas “intra-muros”, aquilo que 
Mangabeira chamou de ética da se-
cessão, permite o acesso a redes sociais 
que facilitam a entrada no mercado de 
trabalho, como também, “alavancam” 
seus pequenos e médios negócios. Mais 
uma vez a igreja funcionando como 
mediadora de interesses coletivos, no 

Brand Arenari é Doutor em So-
ciologia pela Universidade Hum-
boldt (Alemanha) e Professor da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF). 

Ao exame simples das 
teses e impressões 
do Professor Doutor, 
é fácil identificar 
a figura de um 
Personagem de 
valores tirânicos

Por bRANd ARENARI

A

caso em questão, muitas vezes de inte-
resse coletivo de classe.

Na verdade, o nucleo central de ino-
vações institucionais nestas igrejas é a 
criação de uma ofertade créditos àque-
les que têm isso negado pelo mundo 
formal. Oferece-se crédtidos de toda 
ordem: afetivos; cognitvos (noções de 
disciplina, temporalidade, prospecção 
etc); sociais (redes de contato) e finan-
ceiro (alguns igrejas emprestam di-
nheiro e criam redes de empréstimos). 
Elas funcionam como uma “cabeça de 
ponte” que permite as tropas de tra-
balhadores subintegrados aportar na 
sociedade que negou sua entrada.

A partir destas constatações a ques-
tão que nos é posta se refere à capaci-
dade de universalização deste movi-
mento, em que medida a receita prática 
que tem servido a ascenção de grandes 
setores das classes populares podem 
transcender os muros de suas igrejas 
e inspirar movimentos mais amplos? 
Como que o pragmatismo deste ca-
minho soteriológico intramundano e 
secssionista, e ainda por fortes traços 
individualizantes poderiam se trans-
formar numa proposta coletiva?

Segundo a perspectiva mangabei-
riana as experiências do passado e as 
estruturas por ele criadas são incapa-
zes de responder essas perguntas, a 
história é suficientemente aberta para 
permitir rearranjos novos, próprios do 
ineditismo que surgem quando as for-
ças espirituais do passado perderam 
seu vigor. 

Brand Arenari é 
estudioso com 

pós graduação na 
Alemanha com pé e 

coração na UFF
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Política

Fotos: Divulgação   /   Felipe Sampaio (STF)

inistro afirma que a dis-
puta eleitoral de outu-
bro deste ano só deve 
ser adiada por causa do 

coronavírus se houver risco à saúde 
pública e por prazo mínimo

Ainda repercute nos vários cenários, 
a fala do ministro do STF(Supremo 
Tribunal Federal) Luís Roberto Barro-
so como novo presidente do TSE(Tri-
bunal Superior Eleitoral) descartando 
prorrogar mandatos e adiar as eleições 
municipais para o próximo ano. Em 

que por prazo exíguo, deve ser evi-
tada até o limite. E o cancelamento 
das eleições municipais para fazê-las 
coincidir com as eleições nacionais 
em 2022 não é uma hipótese sequer 
cogitada”, disse.

SINTONIA
Na semana passada,  Rodrigo 

Maia  já havia sinalizado a possibili-
dade de adiar as eleições para o início 
de novembro ou de dezembro para 
evitar aglomerações nas seções elei-

A NOVA  
VOz dA 

ELEIçãO "As eleições somente devem 
ser adiadas se não for possível 
realizá-las sem risco para a 
saúde pública; em caso de 
adiamento, ele deverá ser 
pelo prazo mínimo inevitável; 
prorrogação de mandatos, 
mesmo que por prazo exíguo, 
deve ser evitada até o limite; 
o cancelamento das eleições 
municipais, para fazê-las 
coincidir com as eleições 
nacionais em 2022, não é uma 
hipótese sequer cogitada", 
afirmou Luiz Roberto Barroso, 
presidente do TSE.
Ainda em seu discurso de 
posse, Barroso disse que o 
TSE sob seu mandato terá três 
grandes objetivos: "uma grande 
campanha pelo voto consciente", 
"atrair jovens para a política" e "o 
empoderamento feminino". 
Barroso criticou “a atuação 
pervertida de milícias digitais 
que disseminam o ódio e a 
radicalização” no processo 
eleitoral. Disse, ainda, que “o 
ataque destrutivo às instituições 
a pretexto de salvá-las” já trouxe 
ao Brasil “duas longas ditaduras” 
que “são feridas profundas da 
nossa história”, e que o país 
precisa de “pontes e não muros".

função da pandemia de coronavírus, a 
Corte e o Congresso têm discutido a 
possibilidade de mudar a data das vo-
tações, previstas para outubro.

No discurso de posse, Barroso res-
saltou o alinhamento com os presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre(-
DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo 
Maia(DEM-RJ), em torno da questão 
e afirmou que “estamos todos alinha-
dos em torno de premissas básicas”. 
“As eleições municipais somente de-
vem ser adiadas se não for possível rea-

lizá-las sem risco para a saúde pública. 
Em caso de adiamento, ela deverá ser 
pelo prazo mínimo e inevitável”, disse.

O  ministro Luís Roberto Barro-
so  descartou a hipótese de prorro-
gar mandatos, e empurrar as eleições 
municipais para 2022, como pedem 
alguns parlamentares, quando a po-
pulação deverá voltar  às urnas para 
escolher o presidente da República, 
governadores, senadores e deputados 
estaduais e federais.

“Prorrogação de mandatos, mesmo 

torais em outubro, quando ainda não 
há garantias de que a pandemia terá 
retraído no país. Alcolumbre tem se 
posicionado na mesma direção.

Para mudar a data das eleições, é 
preciso que o Congresso aprove uma 
PEC(Proposta de Emenda Constitu-
cional). Há cerca de cinco propostas 
tramitando na Câmara, sendo a mais 
consistente, segundo especialistas, a 
proposta pelo senador Randolfe Rodri-
gues(Rede-AP), que sugere o primeiro 
turno para o dia 6 de dezembro.

M

“As eleições 
municipAis de 2020, 
se AdiAdAs, devem 
ser por rAzões 
mínimAs"

Conjuntura apresenta novos 
desafios para quem assume o 

Tribunal Superior Eleitoral na fase 
do Coronavirus

Luis Roberto Barroso, 
novo presidente do TSE 

enfrentando desafios

Revista NORDESTE Revista NORDESTEMaio/202024 25Maio/2020



Política

Foto: Marcelo Camargo (Agência Brasil)

Por WALTER SANTOS

ROdRIgO MAIA ESTudA 
AdIAR ELEIçõES PARA 
15 dE NOVEMbRO Ou

6 dEzEMbRO

NOVA dATA PARA ELEIçãO 
MuNICIPAL NO PAÍS

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre 
economia, alianças, mandato dos prefeitos e Enem

presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM), tem con-
firmado com consequên-

cia que estuda adiar as eleições para 
15 de novembro ou 6 de dezembro, 
ambos domingos.

“Você tem aí dois períodos que es-
tão sendo discutidos. Seria 15 de no-
vembro ou o pri-
meiro domingo 
de dezembro para 
o primeiro turno. 
E o segundo tur-
no em um perío-
do menor para dar 
tempo de fazer a 
transição, da pres-
tação de contas. 
Essas são as ideias”, explica Maia.

A coletiva ocorreu poucas horas 
depois de participar da reunião com 
o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), onde foi travada uma es-
pécie de trégua para auxilia estados e 

municípios. O presidente da Câma-
ra falou sobre impeachment , econo-
mia, Enem e foi categórico ao falar 
sobre prorrogação dos mandatos dos 
prefeitos e veradores .

Maia declarou que “não vê espaço 
para prorrogação do mandato”. Ele 
se posicionou contra uma eventual 
prorrogação, caso as eleições não 

sejam realiza-
das em outubro 
por conta da cri-
se do novo coro-
navírus (Sars-
cov-2).

O presidente 
defendeu que 
a Constituição 
não prevê mar-

gem para alteração porque torna 
“sensível à democracia”. ” Sou ra-
dicalmente contra …No futuro al-
guém pode se sentir muito forte, ter 
muito apoio do Parlamento e prror-
gar seu próprio mandato”, disse.

Ao falar sobre impeachment, Maia 
se manteve neutro e defendeu que 
“qualquer brasileiro pode encami-
nhar um pedido. “Eu sou presidente 
da câmara e defiro sobre abertura 
ou não de um impeachment, para 
não parecer que eu tenho alguma 
posição” .

Neste mesmo sentido, o presiden-
te da Câmara defendeu a indepen-
dência dos partidos para formar ou 
não alianças com o governo. “Alguns 
partidos não querem aliança com o 
governo, queremos uma possibilida-
de de diálogo livre. Esse é o caso do 
DEM”, disse.

Maia aproveitou, ainda, para 
falar sobre o projeto que aguarda 
votação na Câmara para definir 
o adiamento da edição do Enem 
de 2020. O presidente disse que o 
processo é complexo e preciso con-
siderar até mesmo adiamento do 
período de inscrição para prestar 
o exame.

“Eu sou prEsidEntE da 
câmara E dEfiro sobrE 
abErtura ou não dE um 
impEachmEnt, para não 
parEcEr quE Eu tEnho 
alguma posição” 

O
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ay Forrest, do MIT (USA), publicou em 1961 famo-
so trabalho intitulado Industrial Dynammics onde 
simulou o comportamento de variáveis da indústria, 
como níveis de estoque e de pedidos em carteira, 

fluxo de matérias primas, produtos intermediários e bens 
finais, usando expressões matemáticas para relacioná-las 
entre si. Algumas equações são de entendimento fácil, 
como por exemplo, o nível de estoque de hoje (n) é igual 
ao nível de estoque de ontem (n – 1), mais a produção 
do dia, menos o que saiu do estoque. Outras, por usarem 
média móvel ou outras funções analíticas, são para um 
leigo mais difíceis de entender. Alguns sistemas produ-
tivos têm cadeias simples, mas outras são mais exten-
sas, como a do algodão que tem pelo menos seis etapas: 
beneficiamento, fiação, tecelagem, confecção de roupas, 
atacadistas, varejistas, sem falar em padronagem, tintura, 
moda e financiamento. Em todas elas se tem o controle 
dos níveis do estoque inicial, dos pedidos em carteira (ou 
do bem final) e dos fluxos entre cada passo. 

Partindo-se do sistema em equilíbrio, onde a represen-
tação gráfica das variáveis segue em linha reta horizontal, 
introduz-se uma alteração, como por exemplo o aumento 
das vendas em 10%. O que se verifica, através da simula-
ção, é que todo o sistema se altera e tende para uma nova 
posição de equilíbrio, mas em tempos diferentes. Algu-
mas delas entram em equilíbrio imediatamente, outras 
oscilam e levam meses para voltar ao normal. Isso mostra 
que a relação entre os elementos de um sistema segue 
leis complexas, não triviais. O seu entendimento só pode 
ser pleno através da formulação e validação de modelos.

A quarentena a que estamos submetidos para nos pro-
teger do coronavírus, por exemplo, fez com que algumas 

O que vem por aí
cadeias indústrias reduzissem sua produção em 70%, 
devido à queda do consumo. Se a produção cai, o fatu-
ramento também desaba. Se o faturamento rui, todos os 
stakeholders são afetados. Os acionistas da empresa rece-
bem menos dividendos, os empregados têm seus salários 
reduzidos, os fornecedores de bens e serviços entregam 
pouco, os bancos emprestam menor valor para o giro e 
o governo arrecada limitados tributos, para citar apenas 
alguns dos elementos que estão diretamente ligados à 
indústria. De todos eles, o que mais deixa de receber é 
o governo. Para se ter uma ideia, apenas uma das fábri-
cas de nosso parque industrial, a refinaria de Mataripe, 
nos tempos do petróleo de US$140,00 por barril, era 
responsável por cerca de 30% do ICMS recolhido pelo 
Estado da Bahia. 

Caindo a receita tributária em 70%, ou mais, vai faltar 
dinheiro para cobrir os dispêndios do governo, principal-
mente para pagar seus funcionários da saúde, educação, 
segurança e burocracia. Eles representam a maior fatia 
das suas obrigações e, mais adiante, passam a consumir 
menos fazendo a demanda cair ainda mais. Contudo, 
como no modelo idealizado por Jay Forrester, tudo isso 
não acontece de uma só vez, mas em momentos distintos, 
levando até meses para restabelecimento de nova posi-
ção de equilíbrio. Diferentemente do Governo Federal 
os governos estaduais e municipais não podem emitir 
moeda nem títulos, e os bancos vão ser mais conserva-
dores em relação às garantias para concessão de novos 
empréstimos ou renovação dos vencidos. Se hoje todos 
nós estamos achando ruim o que está acontecendo e se 
o controle da pandemia vier a demorar mais ainda, ima-
ginem o que vem por aí.

Opinião

Adary Oliveira
É PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO COMERCIAL DA BAHIA 

J

OuTRO PROjETO
Wilson Santiago (foto) propõe prorrogação do pleito de 2020, 
unificação dos mandatos em 5 anos e fim das reeleições

quecimento do princípio constitucio-
nal do pluralismo político, na medida 
em que a força política daqueles que 
já exercem cargos eletivos no Poder 

Executivo ten-
de a dificultar 
o acesso de no-
vos atores po-
líticos à arena 
político-eleito-
ral, tornando a 
representação 
neste Poder um 
ambiente de do-
mínio dos 'pro-

fissionais da política' e não de uma 
instituição de representação dos di-
versos estratos do povo brasileiro", 
argumentou o parlamentar.

Ementa: Dispõe sobre a prorroga-
ção dos atuais mandatos dos Prefeitos, 
dos Vice-Prefeitos e dos Vereadores, 
unifica em 2022 as realizações das 
eleições em âmbito nacional para os 
Poderes Executivos e Legislativos da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, delimita em 
cinco anos a duração dos mandatos 
dos agentes políticos eletivos e põe 
fim ao instituto da reeleição.

"como consEquência 
dirEta dEssa influên-
cia dEsproporcional 
no procEsso ElEitoral, 
tEm-sE, ainda, o Enfra-
quEcimEnto do princípio 
constitucional do plu-
ralismo político”

o deputado federal Wilson San-
tiago (PTB) apresentou Pro-
posta de Emenda à Constitui-

ção (PEC) que propõe prorrogar as 
eleições deste ano 
e unificar os man-
datos para todos 
os cargos eleti-
vos. Desta forma, 
o mandato atual 
dos prefeitos e 
vereadores, que 
se encerraria este 
ano, se prolonga 
até 2022, com a 
realização de uma 
eleição unificada. A reforma eleitoral 
prevê também o fim das reeleições.

O principal objetivo da PEC é ajus-
tar a política à atual realidade econô-
mica do país, que enfrenta grave crise 
imposta pela pandemia causada pelo 
novo coronavírus. Assim, serão menos 
recursos aplicados na realização das 
eleições, unificando dois pleitos em 
uma única eleição geral. A proposta 
também impede o "uso da máquina" 
por gestores que estejam buscando a 
reeleição, proporcionando mais isono-
mia no processo democrático. 

"Como consequência direta dessa 
influência desproporcional no pro-
cesso eleitoral, tem-se, ainda, o enfra-

Foto: DivulgaçãoRevista NORDESTE Revista NORDESTEMaio/202028 29Maio/2020



mundo enfrenta uma cri-
se econômica tendente à 
depressão. A rigor não se 
sabe o seu tamanho final. 

A pandemia desativou parte das ati-
vidades produtivas. O desemprego e 
a recessão nos EUA, Brasil, Europa, 
etc. galopam. Se as economias conti-
nuarem nesse padrão operacional, até 
o final do ano, o desastre será imenso.

A crise tem conteúdos simultâneos 
singulares: a) alta redução dos níveis 
de produção, demanda e emprego, b) 
explosão dos endividamento e déficit 
públicos, c) expansão monetária e d) 
deflação e queda dos juros. A solução 
que virá certamente terá por base no-
vas economias nacionais integradas a 
um novo sistema globalizado. 

Pelas atuais previsões do FMI, neste 
ano o PIB mundial cairá 3%, o dos 
EUA 5,9%, o do Japão 5,2 % e do Bra-
sil 5,3%. O da China crescerá apenas 
1,2%. Os déficit e divida públicos dos 
EUA saltarão de 6% e 109% do PIB, 
em 2019, para mais de 15% e 131%, 
em 2020. O desemprego irá a 17%. No 
Brasil e na Europa, esses resultados 
serão piores.

A superação dessa situação crítica, 
cujas causas vêm de uma pandemia, 
exigirá uma nova sabedoria política e, 
sobretudo, econômica. A Economia, 

Economia
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O bRASIL NA NOVA CRISE ECONÔMICA 

O

“A superação dessa 
situação crítica, 
cujas causas vêm 
de uma pandemia, 
exigirá uma nova 
sabedoria política 
e, sobretudo, 
econômica”

enquanto ciência, não dispõe desse 
saber inovador. Mas é evidente que 
não há solução, e sim mais problemas, 
pela via neoliberal, com sua apologia 
dos Estado mínimo e ortodoxia fiscal-
monetária. 

No Brasil, preocupam as propostas 
do ministro Paulo Guedes. Suas idéias 
econômicas são da Universidade de 
Chicago, anos 1970, que hoje até lá 
são superadas. Para Guedes, com as 
reformas da previdência, trabalhista, 
organizacionais e de ajuste fiscal, a 

Em 2020, as empresas enfrenta-
rão recessão e capacidade ociosa gi-
gantes. Precisam de demanda efetiva 
nos mercados, mas donde virá? Dos 
milhões de desempregados, endivi-
dados e micro/pequenos empresários 
falidos? Não. Isso só o governo pode 

caos socioeconômico. Os EUA, para 
terem uma queda do PIB de 6% e não 
uma grande depressão, terão os maio-
res déficit e divida públicos históricos. 
Nesse contexto, é razoável que o nosso 
país financie os custos da não depres-
são com dívida e déficit públicos, que 
devem passar de 76% e 6% do PIB, em 
2019, para 100% e 12%, em 2020.

Rômulo Soares Polari, econo-
mista, ex-Reitor da UFPB e presi-
dente do Fórum Celso Furtado

Por RÔMuLO SOARES POLARI

“Será cruel, Se o BraSil for campeão 
mundial de ajuSte fiScal afogado no 
caoS Socioeconômico” 

volta automática dos investimentos 
faria a economia crescer a altas taxas. 
Não disse quando!

Isso não funciona, sob os ônus de 
fortes efeitos recessivos. A coerente 
recuperação da economia não vem 
das ações empresariais. Em 2019, o 
PIB do Brasil podia crescer 3,5%, 
aproveitando capacidade produtiva 
ociosa, cresceu 1,1%. Faltaram po-
líticas governamentais de expansão 
da demanda para, assim, estimular o 
setor privado. 

criar, com políticas e ações públicas 
eficientes de despesas, investimentos, 
emprego, subsídios e crédito. Absorvi-
da a ociosidade, virão com mais força 
os investimentos privados.

Será cruel, se o Brasil for campeão 
mundial de ajuste fiscal afogado no 
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bANd NORdESTE ANuNCIA 
AquISIçãO dA TV EM 
FORTALEzA E SOMA 7 dAS 9 
EMISSORAS PRóPRIAS
Ao contrário das 
Redes de TV nacionais 
anunciando retração, 
no Nordeste a BAND 
consolida crescimento 
mercadológico

diretor regional da BAND 
Nordeste, executivo Au-
gusto Correia Lima, com 
base em Salvador, anun-

ciou nesta quarta-feira (27) a aqui-
sição pela direção nacional de São 
Paulo da emissora em Fortaleza to-
talizando agora sete das empresas no 
Nordeste.

“Comunicamos a todos que a partir 
de 01 de Junho estaremos com sinal 
próprio em Fortaleza/CE – Band 
Ceará – canal 20.1 – Digital”, con-
firmou.

Segundo ele, “com uma programa-
ção local diferenciada, a Band Ceará 
será um canal facilitador na divulga-
ção das tradições, belezas e cultura do 
povo cearense”.

Sob a direção regional de Augusto 
Correia Lima, a Band Ceará vem 
fortalecer a rede no nordeste, onde 
o Grupo Bandeirantes já atua com 
transmissões próprias nas praças: 
Maranhão, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia.

O
Por WALTER SANTOS

Executivo Augusto Correia 
Lima dirige a BAND Nordeste 
a partir de Salvador

Economia
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Por WALTER SANTOS

gRuPO dE SãO PAuLO NEgOCIA 
AquISIçãO dO hOSPITAL 
SAMARITANO dE jOãO PESSOA

ExCLuSIVO

Processo está em fase de negociações trabalhistas 
com médicos, enfermeiros e demais funcionários, 
bem como a parte do passivo nas esferas tributárias

lores da venda por parte dos 12 sócios, 
uma vez que o saldo a ser desembol-
sado depende dos acertos e contas 
atualmente em fase de transição.

bEM dA CIdAdE
Dr. Augusto Junior revelou que o 

Hospital Samaritano dispõe hoje de 
70 dos 150 leitos disponíveis, dos quais 
uma parte está desativada, entretanto, 
o projeto dos novos adquirentes é ati-
vá-los e ainda ocupar os 3 andares do 
estabelecimento com outros.

Ele comentou que toda a negocia-
ção se dá em pleno 50 anos do Hos-
pital que, diante da nova fase, passa a 
ser um equipamento de alta expansão 
em favor da sociedade.

“Este é um processo demorado 
porque se efetiva atendendo todos os 
bons princípios do segmento hospita-
lar-cidadão”, frisou.

Diretor e 
médico Augusto 
Almeida Júnior 
confirma 
entendimentos

mercado de saúde da Pa-
raíba convive há algum 
tempo com arrastado pro-
cesso de aquisição por um 

Grupo de Investidores de São Paulo 
do Hospital Samaritano, em João Pes-
soa, com ajustes em curso, a exemplo 
de negociações trabalhistas com mé-
dicos, enfermeiros e demais funcioná-
rios, bem como a parte do passivo nas 
esferas tributárias.

Esta é a síntese confirmada pelo mé-
dico e sócio Augusto Almeida Júnior, 
em conversa exclusiva com o publisher 
Walter Santos, não apontando os va-

O
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Saúde
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Comitê Cientifico do NE recomenda lockdown nas capitais, mostra posição contrária 
ao uso da cloroquina e pede testes massivos para coronavírus e dengue

COMO O NORdESTE ENFRENTA 
O COVId COM CIêNCIA

Comitê Cientifico de 
Combate ao Coronavírus 
do Consórcio Nordeste, 
coordenado pelo reno-

mado cientista Miguel Nicolelis, re-
comendou o lockdown – termo em 
inglês para isolamento total – nas re-
giões metropolitanas dos 9 estados. 
Segundo oboletim divulgado pelo 
conselho, a medida, já aplicada com 
eficiência em São Luiz (Maranhão), 
Fortaleza (Ceará) e na região me-
tropolitana do Recife (Pernambuco), 
esse último que atingiu o maior índi-
ce de isolamento social do Brasil, se 
torna momentaneamente necessária 
para contenção da disseminação rá-
pida da Covid-19, levando em conta 
o aumento significativo do número 
de casos nas duas regiões paraibanas.

Esta mesma medida foi recomen-
dada de forma genérica para todos 
os estados e capitais da região que 
tenham seus índices de ocupação de 
UTI acima de 80%, o que se apli-
ca praticamente todas as capitais do 
Nordeste, com exceção para Teresina 
(Piauí), Maceió (Alagoas) e Aracaju 
(Sergipe). Dados do Ministério da 
Saúde apontam que Salvador (Bahia) 
apresenta 83% dos leitos ocupados; 
São Luís (Maranhão) 92,89%; Recife 
(Pernambuco) 81%; Fortaleza (Ceará) 
88%; Natal (Rio Grande do Nor-
te) 81%; João Pessoa (Paraíba) 88%, 
confirmou em comunicado à Revista 
NORDESTE.

SITuAçãO
De acordo com o boletim, por 

exemplo, Campina Grande atingiu 
um índice de ocupação de leitos de 
Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), nas últimas 48h, de 83%. Já 
a Capital apresentou números ainda 
mais alarmantes, chegando a 88%. 
“Em razão da continuidade de curvas 
crescentes de casos e óbitos em toda a 
região Nordeste, o Comitê Científico 
de Combate ao Coronavírus continua 
apoiando, de forma unânime, a manu-
tenção e ampliação das medidas de 
isolamento social como única forma 
eficiente de reduzir o número de con-
tágios e evitar a sobrecarga e o colapso 
dos sistemas de saúde”, diz trecho.

A mesma medida foi recomendada 
de forma genérica para todos os es-
tados e capitais da região que tenham 
seus índices de ocupação de UTI aci-
ma de 80%, o que se aplica pratica-
mente todas as capitais do Nordes-
te, com exceção para Teresina (Piauí), 
Maceió(Alagoas) e Aracaju (Sergipe). 
Dados do Ministério da Saúde apon-
tam que Salvador(Bahia) apresenta 
83% dos leitos ocupados; São Luís 
(Maranhão) 92,89%; Recife(Pernam-
buco) 81%; Fortaleza (Ceará) 88%; 
Natal (Rio Grande do Norte) 81%; 
João Pessoa(Paraíba) 88%.

Uso da Cloroquina e novo protocolo 
– Já sobre o uso dacloroquina para o 
tratamento da Covid-19, assim como 
onovo protocolo adotado pelo Minis-

tério da Saúde, o Comitê se colocou 
em posição contrária, afirmando que 
não existem comprovações da eficácia 
do medicamento de forma cientifica 
apontando estudos de conceituadas 
instituições de pesquisa internacional.

“O Comitê mantém sua posição 
inicial, baseada em amplas evidências 
científicas e clínicas publicadas nas 
maiores revistas científicas do mundo 
e ratificadas pelas mais importantes 
instituições de pesquisas internacio-
nais, entre as quais o National Ins-
titute of Health (EUA), a European 
Medical Agency (Comunidade Euro-
péia) e a Fiocruz, no Brasil, contrárias 
ao uso da cloroquina e da hidroxiclo-
roquina, isoladas ou em associação 

com outros medicamentos, para o 
tratamento de qualquer fase 
da infecção provocada pelo 
Coronavírus”, afirma.

AuMENTO dA 
TESTAgEM PARA 

COVId-19 E 
dENguE

Em face do au-
mento significa-
tivo de casos de 

Coronavírus, mas 
também de dengue na região Nor-
deste, o Comitê vê como imperiosa a 
necessidade de se aumentar a testagem 
da população em toda a região para 
ambas as infecções, tendo em visto que 
o aumento da doença causada pelo Ae-
des Aegypti também contribuirá para 
a sobrecarga dos sistemas de saúde do 
Nordeste nas próximas semanas.

O

Governadores se mantêm 
orientados por cientistas visando 

conter índices de óbitos
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Confira na íntegra o boletim
do Comitê Cientifico do Nordeste
Aumento dos índices de isola-

mento social e recomendações 
específicas para o estabeleci-

mento do lockdown.
Em razão da continuidade de curvas 

crescentes de casos e óbitos em toda a 
região Nordeste, o Comitê Científico 
de Combate ao Coronavírus continua 
apoiando, de forma unânime, a manu-
tenção e ampliação das medidas de 
isolamento social como única forma 
eficiente de reduzir o número de con-
tágios e evitar a sobrecarga e o colapso 
dos sistemas de saúde. A manutenção 
e ampliação desta medida se faz ainda 
mais urgente com a constatação do 
aumento de casos de dengue e chikun-
gunya em toda a região Nordeste e no 
resto do país (ver item 4, abaixo).

Além desta recomendação genérica, 
o Comitê Científico se sente na obri-
gação profissional de alertar que em 
vários estados, capitais e municípios 
específicos da região Nordeste, todos 
os critérios (curva ascendente de casos 
e óbitos e ocupação de leitos de UTIs 
e/ou enfermarias superior a 80%) para 
adoção do isolamento mais restriti-
vo (conhecido pelo termo em inglês 
lockdown), aprovados e publicados 
por este Comitê, já foram preenchi-
dos. Portanto, a partir de hoje estas 
localidades podem ter que utilizar 
esta medida para diminuir as curvas 
de expansão da pandemia e evitar uma 
velocidade ainda maior no número de 
óbitos.

Neste primeiro momento, o Comitê 
julga que as condições para o lockdo-
wn, já utilizado em diferentes forma-
tos em São Luiz, Fortaleza e na área 
metropolitana do Recife, também já 
se fazem presentes na área metro-
politana de João Pessoa (83-88% de 
ocupação de leitos de UTI nas últimas 

48h) e em Campina Grande (83% de 
ocupação de leitos de UTI), no estado 
da Paraíba, nas cidades de Mossoró 
e Natal, no estado do Rio Grande 
do Norte e nas cidades de Arapira-
ca (85-92% dos leitos de enfermaria 

ocupadas nas últimas 48h) e São Mi-
guel dos Campos (91% dos leitos de 
enfermaria ocupados) no estado de 
Alagoas. Salvador, na Bahia, chegou 
no limite ao atingir 80% dos leitos de 
UTI ocupados no dia 20 de maio. Esta 

é uma recomendação científica para os 
governadores e prefeitos dos estados e 
cidades supracitados, cabendo a esses 
gestores decidir pela sua implemen-
tação ou não.

Para oferecer subsídios para o pla-
nejamento de eventuais lockdowns 
acrescidos de barreiras sanitárias nas 
principais rodovias do Nordeste, o 
Comitê disponibiliza neste Boletim a 
análise dos principais entroncamentos 
rodoviários de cada Estado, níveis de 
isolamento social em todo Nordeste, 
bem como distribuição geográfica de 
casos e óbitos na região (Figura 1). 
O mapa e a análise de fluxos pelos 
principais entrocamentos rodoviário 
também podem ser usados para se-
lecionar os alvos de ações localizadas, 
por parte de cada governo estadual, 
para impedir o contínuo fluxo de ca-
sos para localidades do interior que 
ainda possuem um número reduzido 
de pacientes infectados.

Médico e cientista, Miguel 
Nicollelis lidera equipe de 
infectologistas e especialistas 
de forma exemplar
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COVID-19 e a busca ativa de casos 
suspeitos de portar o coronavírus foi 
realizada com grande sucesso. Reno-
vamos, também, a nossa recomen-
dação anterior de que os governos 
estaduais incluam em seus decretos a 
necessidade de recrutar médicos bra-
sileiros diplomados no exterior, atra-
vés da criaçãode programas estaduais 
de revalidação de diplomas, como fa-
culta a lei, seguindo o exemplo do 
Maranhão.

Vale ressaltar que a estratégia pro-
posta por este Comitê, de acoplar o 
uso dos dados obtidos pelo MONI-
TORA COVID-19 com a atuação 
em campo das Brigadas Emergenciais 
de Saúde, já começou a ser discutida 
em outros Estados brasileiros além da 
região Nordeste.

AuMENTO dA TESTAgEM
TANTO PARA CORONAVÍRuS
COMO PARA A dENguE
Em face do aumento significativo 

de casos de Coronavírus, mas também 
de dengue na região Nordeste, o Co-

mitê vê como imperiosa a necessidade 
de se aumentar a testagem da popu-
lação em toda a região para ambas as 
infecções. Para tanto, o Comitê soli-
cita que os governos estaduais se in-
formem sobre a disponibilidade pre-
vista de testes para a dengue, uma vez 
que o aumento de casos dessa doença 
também contribuirá para a sobrecarga 
dos sistemas de saúde do Nordeste nas 
próximas semanas. No que tange ao 
Coronavírus, o Brasil continua sendo 
um dos países do G20 que menos tes-
ta sua população. Sem o uso de testes 
confiáveis, o combate à pandemia fica 
extremamente prejudicado.

dIVuLgAçãO PARA A
POPuLAçãO dOS PROgRAMAS
ASSISTENCIAIS FEdERAIS
O Comitê também aprovou a neces-

sidade dos governos estaduais amplia-
rem a disseminação das informações 
referentes aos programas assistenciais 
federais existentes, para auxiliar finan-
ceiramente a população do Nordeste 
durante a crise econômica gerada pela 

pandemia. É imperativo que todos 
os mecanismos criados sejam ampla-
mente divulgados na imprensa oficial 
dos estados e em campanhas na mídia, 
para que o total de recursos disponi-
bilizados possa ser utilizado pela po-
pulação que mais precisa desse auxílio 
financeiro. Para ajudar nessa dissemi-
nação, o Comitê criou a tabela abai-
xo,listando o impacto somente com o 
Programa de Auxílio Emergencial em 
todos os estados nordestinos.

Como se pode verificar, somente 
com um único Programa, a economia 
regional pode absorver montante su-
perior a 24 bilhões de reais, ajudando 
na subsistência de milhares de famí-
lias e a sustentação de vários segmen-
tos econômicos. Somado com outros 
programas que estão disponíveis às 
famílias, empresas etc., a expectativa 
é que a região Nordeste possa receber, 
aproximadamente, cerca de 40 bilhões 
de reais, caso as ações de ampla di-
vulgação destas iniciativas alcancem 
o maior número de interessados e 
entidades representativas.

Em resposta à Portaria do Minis-
tério da Saúde, publicada no dia 
20 de maio de 2020, o Comitê 

mantém sua posição inicial, baseada 
em amplas evidências científicas e 
clínicas publicadas nas maiores revis-
tas científicas do mundo e ratificadas 
pelas mais importantes instituições 
de pesquisas internacionais, entre as 
quais o National Institute of Health 
(EUA), a European Medical Agency 
(Comunidade Européia) e a Fiocruz, 
no Brasil, contrárias ao uso da clo-
roquina e da hidroxicloroquina, iso-
ladas ou em associação com outros 
medicamentos, para o tratamento de 
qualquer fase da infecção provocada 
pelo Coronavírus.

Além de não haver nenhuma de-
monstração científica ou clínica crí-
vel da efetividade terapêutica desses 
medicamentos, em qualquer estágio 
da infecção por Covid-19, os graves 
efeitos colaterais que podemadvir do 
seu uso em pacientes portadores do 
Coronavírus, incluindo morte súbita 
por parada cardíaca irreversível, insu-
ficiência hepática e renal, justificam 
plenamente a decisão deste Comitê. 
Na realidade, o uso desses medica-
mentos constitui conduta temerosa 
que pode pôr pacientes em risco de 
morte, sem oferecer nenhum benefí-
cio terapêutico comprovado.

SObRE OS PROTOCOLOS
AMbuLATORIAIS PARA
SERVIçOS dE ATENçãO
Primária à Saúde O Comi-

tê Científico reitera que os 
profissionais de saúde 
de Estados e Mu-
nicípios sigam as 
or ientações do 
protocolo para 

Serviços de Atenção Primária à Saú-
de/Estratégia Saúde da Família(APS/
ESF) do Ministério da Saúde, publi-
cado em 01 de abril de 2020 para guiá
-los nos serviços de APS/ESF quanto 
ao manejo e controle da infecção CO-
VID-19. Considerando a existência 
de fase de transmissão comunitária da 
COVID-19, é imprescindível que os 
serviços de APS/ESF trabalhem com 
abordagem sindrômica do problema, 
não sendo mais exigida a identificação 
do fator etiológico por meio de exame 
específico.

O referido protocolo foca na abor-
dagem clínica da Síndrome Gripal 
e da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), independentemen-
te do agente etiológico. Como é de 
conhecimento de todos, múltiplos 
agentes virais são responsáveis por 
essas duas síndromes, sendo o vírus da 

Influenza o de maior magnitude nos 
últimos anos. Entretanto, há evidên-
cias e dados internacionais indicando 
que a transcendência da COVID-19 
supera a da Influenza.

bRIgAdAS EMERgENCIAIS
dE SAúdE
Este Comitê enfatiza, novamente, 

a necessidade imperiosa de se pôr em 
prática imediatamente, sem maiores 
atrasos ou postergações, a recomen-
dação feita anteriormente, por este 
órgão de assessoria do Consórcio, de 
estabelecer, a nível de cada estado, a 
criação de Brigadas Emergenciais de 
Saúde. A finalidade principal delas 
deve ser o uso de equipes formadas 
por médicos da família, enfermeiros 
e agentes de saúde para combater o 
Coronavírus onde ele nos ataca ini-
cialmente: nas casas das pessoas, nos 
bairros, municípios do interior e pe-
riferias das grandes capitais.

Dado o sucesso experimentado 
pelo aplicativo MONITORA CO-

VID-19, que já conta com mais de 
50 mil usuários cadastrados (e 67 
mil usuários no total), a sincroni-
zação dos dados georreferenciados 

obtidos com este aplicativo com a 
atuação das brigadas em campo, é 
parte essencial da estratégia de com-
bate ao Coronavírus defendida por 
este Comitê. Acreditamos, ampla-
mente, que essa estratégia pode ser 
um divisor de águas no combate ao 
Coronavírus no Nordeste e em todo 
o Brasil. Dessa forma, renovamos o 
apelo para que todos os estados sigam 
essa diretriz, a exemplo do Maranhão 
e Piauí, que já implementaram suas 
brigadas. No Piauí, inclusive, um teste 
piloto da integração dos dados ofere-
cidos pelo aplicativo MONITORA 

uso da cloroquina 
e da hidroxicloroquina
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Saúde
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Por OSVALdO TRAVASSOS dE MEdEIROS

nosso relacionamento com 
o meio exterior se dá em 
torno de 80% através da 
visão. Enxergamos pelo 

cérebro. Os olhos fazem a captura 
das imagens, a focalização, que se asse-
melha à de uma câmera fotográfica, e 
através dos elementos nervosos ocorre 
a interpretação visual.

Tem sido notado nesta época de 
isolamento social um maior tempo 
de uso das tecnologias que utilizam 
telas a exemplo de computador, tablet, 
telefone celular e até mesmo a televi-
são, levando a sintomas justificados 
pelo esforço e cansaço dos músculos 
focalizadores, que fazem a acomoda-
ção visual, bem como dos músculos 
que direcionam os olhos para o mes-
mo ponto de leitura. O piscar dos 
olhos que ocorre normalmente 15 
a 20 vezes por minuto, sofre comu-
mente uma diminuição pela atenção 
que se tem às telas. A má distribuição 
da lágrima, geralmente associada à 
sua evaporação pela proximi-
dade de ventilador, ou mesmo 
da pouca umidade gerada pelo 
ar condicionado, acrescenta o 
ressecamento ocular também 
causador de sintomas.

As queixas principais são: ver-
melhidão, irritação, ardência, 
lacrimejamento, prurido, sen-
sação de corpo estranho, dor 
de cabeça e até turvação visual. 
O tempo de exposição às telas 
deve ser disciplinado: para cada 

20 minutos de uso do computador, é 
recomendado 20 segundos de des-
canso dos músculos oculares, e neste 
intervalo olhar à distância, 6 ou mais-
metros para melhor relaxamento.

Cuidados ergonômicos devem ser 
lembrados quanto à postura e ao posi-

A convergência dos olhos em 
tempo prolongado predispõe 
ao cansaço muscular

ASPECTOS VISuAIS NO 
ISOLAMENTO SOCIAL
Efeitos de uso contínuo dos computadores e 
smartphones têm se registrado com frequência

Tela alta - errado Tela em posição correta

cionamento dos monitores. Quando al-
tos, acima do nível do olhar, causa fadiga.

Para objetos próximos, nossos olhos 
são dirigidos habitualmente para bai-
xo e para dentro, significando dizer 
que é interessante a tela do computa-
dor estar posicionada um pouco abai-
xo da linha do olhar, e em torno de 45 
a 60 centímetros de distância.

As pessoas que necessitam de lentes 
corretoras, óculos ou lentes de conta-
to, devem seguir as recomendações 
médicas, havendo situações em que 
óculos específicos são prescritos para 
determinada distância de trabalho.

Pessoas com defeitos ópticos não 
corrigidos estão mais predispostas aos 
sinais e sintomas decorrentes da apli-
cação visual.

O uso de lubrificante ocular na for-
ma de colírio costuma ser necessário 
na maioria das vezes.

O
Dr. Osvaldo Travassos de Medeiros, 

Professor Doutor é Cientista 
reconhecido internacionalmente na 

Oftalmologia

Revista NORDESTE Maio/202040



Memória

Foto: Divulgação Fonte: Folha de SP, João Valadares, Recife, 01/03/2019

ENFIM é IdENTIFICAdA E SAI dO 
ANONIMATO: jOANA bATISTA RAMOS
Compositora da marchinha mais popular do Carnaval 
pernambucano foi apagada da história

á 110 anos, uma mulher 
negra e pobre, possivel-
mente filha de escra-
vos, compôs a letra do 
mais popular frevo do 

Carnaval de Pernambuco, a "Marcha 
Número 1 do Vassourinhas". Mas a 
história oficial, moldada em territó-
rio masculino, tratou de apagá-la.

Na terra do frevo, Joana Batista Ra-
mos ainda é apenas um conjunto de 
indícios. As informações sobre ela são 
bastante escassas, quase inexistentes. 
Resumem-se a poucos parágrafos de 
jornais do início do século passado. 
Não há nem sequer certidões de nas-
cimento ou de óbito.

O único documento público que 
comprova a sua existência é o recibo 
de venda por 3.000 réis dos direitos 
autorais da música para o tradicio-
nal Clube Vassourinhas, fundado em 
1889, um ano após a assinatura da 
Lei Áurea. 

ESCRITA EM 1909, A MúSICA 
VIROu uMA ESPéCIE dE
hINO POPuLAR dE
PERNAMbuCO
Ela foi gravada pela primeira vez, 

porém, em 1945, pela Continental, 
interpretada por Deo e Castro Bar-
bosa. Na versão, a letra original aca-
bou sendo alterada com a inserção do 
verso de domínio público "se essa rua, 
se essa rua fosse minha", cantiga po-

pular rearranjada pelo maestro Hei-
tor Villa-Lobos na década de 1930.

Nascido como uma marcha, o frevo 
de Vassourinhas foi sofrendo outras 
modificações ao longo do tempo, até 
que teve a letra suprimida. O garimpo 
mostra que a música era executada 
quando o Vassourinhas estava retor-
nando para a sua sede, na chamada 
marcha de regresso.

Hoje, no Carnaval, o frevo funciona 
como uma espécie de "acorda povo", 
aquele momento em que os músicos 
estão cansados e precisam retomar a 
animação dos foliões.

Uma equipe pernambucana de do-
cumentaristas iniciou um trabalho 
de investigação para contar quem foi 
Joana Batista Ramos. A produtora 
cultural Tactiana Braga e os jornalistas 
Camerino Neto e Maíra Brandão di-
rigem o documentário “Joana: Se essa 
Marcha Fosse Minha”, ainda sem data 
para lançamento.

Uma campanha na internet tam-
bém foi lançada na tentativa de en-
contrar parentes da compositora ou 
qualquer informação que contribua 
para construir a sua biografia.

Até agora, além de testemunhos e 
escassos relatos em jornais da épo-
ca, conseguiram encontrar uma única 
imagem do rosto dela, provavelmente 
uma pintura, que consta no documen-
tário “Cem Anos de Vassourinhas” 
(1989), pertencente ao acervo da Fun-
dação Joaquim Nabuco.

Estamos falando do território da ca-
na-de-açúcar, do senhor de engenho, 
da casa grande e da senzala, demarca-
do pela violência do poder. Joana é um 

grito neste momento em que o Brasil 
ameaça a fala e o direito da mulher”, 
diz Tactiana Braga.

Camerino Neto conta que, nos an-
tigos bailes de Carnaval, com várias 
orquestras, a introdução de Vassouri-
nhas era o alerta para que os próximos 
instrumentistas subissem ao palco e 
pudessem substituir aqueles que já 
estavam tocando.

Isso talvez explique porque ela se 
popularizou tanto. Era executada vá-
rias vezes durante a mesma noite”, diz.

Algumas peças do quebra-cabeça 
histórico estão sendo descobertas aos 
poucos.

Joana era possivelmente empregada 
doméstica, ex-escrava ou descendente 
de escravos”, lembra Brandão.

Mas ainda não se sabe onde exata-
mente ela nasceu.

O próximo passo é fazer o caminho 
contrário. Estamos tentando localizar 
a certidão de óbito”, aponta.

O governo de Pernambuco afirma 
que a Secretaria da Mulher se pronti-
ficou a acionar a estrutura de informa-
ções oficiais para encontrar qualquer 
documento sobre Joana.

Há o entendimento de que essa in-
visibilidade não é um ato falho. É um 
ato de machismo. É preciso reconhe-
cer sua contribuição a partir da histó-
ria de Joana”, afirma Braga.

Nas pesquisas, há relatos da presen-
ça dela e de Mathias da Rocha, que 

Mulher negra, compôs, junto de Mathias da Rocha, em 1909, o 
frevo ‘Marcha Número 1 do Vassourinhas’, um dos mais famosos 

de Pernambuco. Tudo o que se sabe sobre ela é que tinha três 
filhos e, provavelmente, morreu aos 74 anos, em 1952.

Quem foi JoAnA BAtistA rAmos?

também assina a música por possi-
velmente ter criado a melodia, num 
lugar em que os negros costumavam 
realizar celebrações, no Porto da Ma-
deira, na zona norte do Recife. A 
composição teria nascido num dos 
mocambos do bairro.

A busca documental já chegou a 
algumas conclusões. Joana tinha três 
filhos e, provavelmente, morreu aos 
74 anos, em 1952. Os registros em 
cartório da venda da música ao Clube 
Vassourinhas são de 1910, enquanto o 
documento de autoria é de 1949.

A pesquisadora Carmem Lelis in-
forma que, em 1951, a marcha passou 
ser reproduzida também no Carnaval 
carioca. “Mas as informações são pre-
cárias e sem fontes para se constatar 
a veracidade.”

O filme será composto por entre-
vistas com pesquisadores, maestros 
renomados do frevo e compositoras e 
cantoras pernambucanas.

Entre os entrevistados está a cantora, 
compositora e dançarina Flaira Ferro.

Há cem anos, a realidade era pior 
para as mulheres. Ainda mais sendo 
negra. Ela estava na margem da mar-
gem da margem”, afirma ela.

h Partitura mostra os verdadeiros 
autores do famoso frevo:
Matias da Rocha e Joana 
Batista

AuTORIA dO FREVO “VASSOuRINhAS"
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Por WALTER SANTOS

uMA LEITuRA CONTEMPORÂNEA 
SObRE O IMPACTO dA CIêNCIA 
NA VIdA huMANA E OS EFEITOS 
NO FuTuRO
Especialista afirma que mente humana pode se imortalizar 
nos próximos trinta anos por meio da transferência de dados

m Brasília, onde reside, o 
consultor e professor da área 
de TI Gilberto Lima convi-
ve com projeções e cenários 

em uma realidade futura a instigar e 
impressionar pelos rumos projetados 
por ele onde, segundo afirma, a mente 
humana pode se imortalizar nos pró-
ximos trinta anos por meio da trans-
ferência de dados. É o que ele expõe 
neste artigo a ser publicado na Revista 
NORDESTE, na próxima edição, 
com ampla repercussão.

Eis, a seguir, a íntegra de sua analise:

O FuTuRO NãO é MAIS
COMO ERA ANTIgAMENTE
Não se assuste se eu te afirmar que 

em 30 anos a mente do ser humano 
poderá ser imortalizada, por meio da 
transferência de dados, para um su-
percomputador quântico. No ano do 
centenário de Isaac Asimov, criador 
das “Três Leis da Robótica”, o que 
chamo de pós-futuro – retratado em 
mais de 500 obras acadêmicas e espe-
cialmente de ficção científica – é um 
caminho real e inevitável.

Kyrzweil, por sua vez, fala sobre o 
tema da Singularidade e prevê que a 

superação dos computadores sobre a 
capacidade de processamento do cére-
bro humano, aliada a intensa aplicação 
da Inteligência Artificial, permitirá 
que já em 2045 possa ser alcançada a 
transferência de mentes humanas para 
um computador quântico, iniciando a 
imortalidade humana, conforme des-
tacou a Revista Times em sua edição 
de 21 de fevereiro de 2011, com o 
Tema: “2045, o Ano em que o Ho-
mem se tornou 
Imortal”.

Nela, cons-
tam esta e ou-
tras previsões 
do Engenheiro 
e Futurista Ray-
mond Kurzweil, 
considerado o 
mais assertivo 
de todos os fu-
turistas da atua-
lidade. Ele, que 
é um dos fundadores da “Singularity 
University”, na Califórnia, afirma que 
nesta altura (2045), a capacidade de 
processamento homem-máquina so-
mados, será 1 bilhão de vezes mais 
poderosa que a do cérebro biológico. 

por poder ressurgir neste novo corpo 
e volta a falar, interagir, tudo como 
sempre e talvez até melhor. Eis o que 
Kurzweil prevê para daqui a 25 anos 
apenas.

Quando avalio o atual estágio da 
realidade plane-
tária e particu-
larmente brasi-
le ira , coincido 
na íntegra com a 
afirmação do his-
tor iador Yuval 
Harari (autor de 
Homo Sapiens, 
Homo Deus e 21 
Lições para o Sé-
culo XXI), de que 
perderemos feio para esta pandemia 
do Coronavírus, se não mudarmos 
a tendência populista de chefes de 
Estado que pregam a rivalidade, o 
individualismo e a competitividade 
separatista em detrimento da união, 
da solidariedade e do senso coletivo 
global.

Harari acrescenta que estes mesmos 
extremistas têm em comum a carac-
terística sectário-religiosa e a desva-
lorização do conhecimento científi-
co. Sem solidariedade e valorização 
do pensamento científico, os avan-
ços tecnológicos poderão representar 
um grande risco para a humanidade, 
vez que o atual estágio evolutivo do 
conhecimento é, segundo o próprio 
pensador, irrefreável.

Asimov há dé-
cadas atrás escre-
veu: “Tornou-se 
muito comum, 
nas décadas de 
1920 e 1930, re-

tratar os robôs como inventos perigo-
sos que invariavelmente destruiriam 
seus criadores.

A moral dessas histórias apontava, 
repetidas vezes, que ‘há coisas que o 
homem não deve saber’. No entan-
to, mesmo quando eu era jovem, não 
conseguia acreditar que, se o conhe-
cimento oferecesse perigo, a solução 
seria a ignorância”.

Se o neohumanismo levará em con-
ta a convivência com os robôs já veri-
ficados na Manufatura Aditiva da In-
dústria 4.0, nas impressões de órgãos 
humanos, nos “devices” embarcados 
no corpo (inside Technologies) ou 
na conexão direta do córtex cerebral 
na internet 5G como promete Erlon 
Musk por meio de sua empresa Neu-

Neste instante a Singularidade terá 
sido alcançada.

Mas o que isso tem a ver com a imor-
talidade? Tudo, pois há anos iniciaram 
e seguem avante com a experiência de 
Mind Upload (Sublimação), ou seja, a 
Transferência de uma mente humana 
para um Computador Quântico, onde 
seriam imperceptíveis quaisquer dife-
renças, incluindo emoções, memória e 
personalidade.

Vamos a analogia 
simplória. Se o seu ce-
lular cai e quebra de 
forma irrecuperável (es-
pero que não, claro), o 
que você faz? Adquire 
outro e possivelmente 
mais avançado e rein-
corpora todos os seus 
dados neste novo apa-
relho, certo? Declara-
ções de amor, músicas, 
vídeos que você baixou, 

foto dos seus Pets etc.
A sua memória profissional, afetiva, 

seus documentos pessoais, tudo que te 
identifica, renasce no estágio anterior 
da perda (apagou, mas nunca deixou 
de existir), você fica num alívio danado 

ralink, eu não sei, mas tenho absoluta 
certeza de que a Inteligência Artificial 
e quaisquer outras tecnologias asse-
melham-se a “energia” que em si, não 
é boa ou ruim, depende do direciona-
mento que damos a ela.

Quando bem canalizada nos pro-
porciona a luz elétrica e quando mal 
canalizada, a bomba atômica.

Como dizia o poeta Renato Rus-
so, da Legião Urbana, “o futuro não 
é mais como era antigamente”, você 
concorda?

Convido a todos os leitores para 
aprofundarmos este tema no dia 02 
de Maio durante a Live Disruptiva 
do Instituto Illuminante, que tenho 
a honra de presidir. Abordaremos o 
Tema: “O Alvorecer dos Robôs”, cele-
brando o centenário de Isaac Asimov, 
e contaremos com o Embaixador da 
Campus Party no Brasil, Salustiano 
Fagundes, como principal convidado. 
Informem-se nas Redes Sociais do 
Instituto e sejam Bem-Vindos.

E Quem É
Gilberto Lima Junior, presidente 
do Instituto Iluminante de 
Inovação Tecnológica e 
Impacto social, Empresário do 
segmento de Comércio Exterior 
e negócios de base tecnológica. 
Mentor de Empresas, 
Palestrante e Futurista.

“Já em 2045 
possa ser 
alcançada a 
transferência 
de mentes 
humanas para 
um computador 
quântico”
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Comportamento

Foto: Divulgação

a busca por boas práticas 
que contribuam com a 
população pernambuca-
na para seguirem as reco-

mendações dos órgãos competentes 
na prevenção do coronavírus, a em-
presária e sócia da Lead Hub, Carla 
Bensoussan, idealizou uma campanha 
virtual alcançando milhares de perfis, 
nas redes sociais, por meio de segui-
dores parceiros que funcionam como 
multiplicadores da boa informação 
nesse período de cuidados da popula-
ção por conta do Covid-19.

Há dois meses no ar, a campanha 
conta com mais de 400 postagens, 
no perfil “PE UNIDO”, atingindo 
uma marca de 76 mil interações e 
alcançando uma média de 8 milhões 
de pessoas.

“Sentindo a necessidade em contri-
buir de alguma forma como cidadã e 
empresária, pensei na estratégia de co-
municação de multiplicar a boa infor-

mação”, destacou Carla. A empresária 
explicou que, por meio do aumento de 
consumo de notícias, através das redes 
sociais, os influenciadores e produto-
res de conteúdo digitais atuam como 
aliados das autoridades na informa-
ção correta da população, para que se 
proteja do coronavírus e não caia em 
fake news.

A sócia da Lead Hub fez ques-
tão de ressaltar que  Informação 
de qualidade é algo precioso nesse 
momento e, portanto, é primordial 
unir  forças, através das redes sociais 
para ajudar secretarias e ministérios 
a transmitirem de forma clara e di-
reta o que houver de mais urgente 
para cada dia. 

Na pauta diária, reforço das reco-
mendações sobre a quarentena, higie-
ne correta do corpo e locais de grande 
manuseio, alimentação, atividades fí-
sicas, dicas de brincadeiras para crian-
ças em casa, e todas as outras ideias 

MuITO ALéM dA Má NOTÍCIA

N que o grupo vai trocar nas reuniões 
virtuais diárias. Os dados atualizados 
de fontes confiáveis e oficiais sobre o 
avanço e/ou controle do vírus também 
são repassados de forma responsável 
para a população. 

“É gratificante poder mostrar a for-
ça do meu trabalho, da empresa, a qual 
comando para ajudar, de alguma for-
ma a população. É muito importante 
que cada um faça sua parte”, comple-
tou Carla Bensoussan.

Carla Bensoussan é uma empresária 
pernambucana que se destaca pelo 
seu pioneirismo e liderança nos seg-
mentos de Live Marketing, Eventos 
Corporativos e Festas Particulares, na 
Região Nordeste, assim como no Sul 
e Sudeste. Seu trabalho é referência 
no ramo, o qual atua desde 2005, ano 
em que fundou a Lead Assessoria! 
Empresa que desenvolve gestão de 
projetos nas áreas de Comunicação, 
Conteúdo e Marketing Digital.

Empresária 
pernambucana lança 
campanha virtual “PE 
Unido” para multiplicar 
em milhares de perfis a 
boa informação

Por RENATA CÂMARA
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