Mensagem do
Instituto Índigo
A nova edição da Cadernos liberais tem a educação
como tema de destaque. No último dia 14 de julho, a
Fundação Indigo realizou o seminário “Novo Ensino
Médio: conectando projetos de vida”. O objetivo desse
seminário foi justamente discutir os desafios da implementação da reforma, para todas as escolas do país. Com
a palestra da abertura feita pela Presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães,
aprendemos como foi o processo de desenvolvimento e
aprovação da reforma, bem como os gargalos para que
possamos levar esse novo modelo de ensino para todo o
país.
O Seminário ainda representou uma excelente oportunidade para discutirmos, com educadores e especialistas, uma política pública educacional bem-sucedida:
as escolas em tempo integral. Thereza Paes Barreto, diretora pedagógica do Instituto de Corresponsabilidade
pela Educação (ICE), foi a responsável por apresentar o
conceito e a evolução das escolas em tempo integral da
sua concepção em Pernambuco até os dias atuais.

Ludmila Serpa, do Instituto Sonho Grande, por sua
vez, foi responsável por apresentar a avaliação de impacto dessa política pública em todos os estados da nossa federação. A edição desse mês da Cadernos Liberais
apresenta uma síntese de cada uma dessas palestras
além de trazer um artigo escrito pelo próprio Presidente
da Indigo, Mendonça Filho, sobre as escolas em tempo
integral.
Ainda abordando o tema de educação, mas com um
enfoque diferente, temos um interessante texto do cientista político Ighor Branco onde ele trata o ensino
da gramática como um instrumento de liberdade do
indivíduo, uma ferramenta de opressão da ignorância
(para usar as palavras do autor).
Em virtude do período eleitoral que se aproxima,
trouxemos três artigos relacionados a temática. Paulo
Gouvea, advogado e mestre em políticas públicas, nos
alerta sobre a oportunidade que o Brasil parece está
perdendo. Anos de eleições gerais são ótimas oportunidades de discutirmos qual o modelo de país planejamentos para os próximos anos. No entanto, a carência
de debates e a polarização exacerbada têm prejudicado
a discussão de propostas sobre os temas de importância
para o Brasil.

O cientista político Renato Hayashi, por sua vez, nos
apresenta dois textos, o primeiro sobre os 90 anos da
justiça eleitoral brasileira e o segundo sob a importância
do combate a desinformação, uma das maiores prioridades do Tribunal Superior Eleitoral, para essa eleição.
Essa edição ainda conta com vários outros artigos: a
situação político/econômica da argentina, o uso de dados para o desenvolvimento de políticas públicas, esses
são alguns dos conteúdos que você verá nessa edição da
Cadernos Liberais. Aos nossos leitores, esperamos que
gostem dos artigos e sintam-se livres para sugerirem
novos conteúdos para as próximas edições da revista.
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EDUCAÇÃO
Naturalmente, a consequência do domínio da própria língua
é comunicar-se melhor – e a boa comunicação é uma das
maiores qualidades buscadas pelo mercado de trabalho.
Dominar a gramática parece mesmo um meio de opressão e
domínio: opressão da ignorância e domínio de si.

U

GRAMÁTICA:
OPRESSÃO OU
LIBERDADE?
8 | Cadernos Liberais

m dos muitos argumentos contra o ensino
formal da gramática normativa é que ela seria elitista, um meio de opressão e controle.
Surpreendentemente ou nem tanto, o argumento sem pé nem cabeça encontra quem o propague.
Sabemos que o Brasil vive um caso crônico de analfabetismo funcional. Segundo os últimos dados do
Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional) de 2018,
levantados pelo instituto Paulo Montenegro, 8% da
população é analfabeta e 22% está em nível rudimentar de alfabetização. Isso significa que 30% da
população não consegue fazer análises simples sobre situações não familiares e cotidianas: realidades
como inflação, taxas bancárias, empréstimos fraudulentos, notícias falsas veiculadas nas redes sociais ou
golpes aplicados por telefone lhes são de difícil compreensão.
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O número também é assustador dentro das universidades: apenas 34% dos estudantes são proficientes
no que diz respeito ao domínio da linguagem verbal e
numérica, ou seja, 66% não a dominam plenamente.
Vale dizer: ser “proficiente” nada mais é do que elaborar
textos relativamente complexos (mensagem, descrição,
exposição ou argumentação), interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis, compreendendo
a representação de informação quantitativa (intervalo,
escala, sistema de medidas) e reconhecer efeitos de sentido (ênfases, distorções, tendências, projeções).

ANALFABETISMO NO BRASIL
8% da população é analfabeta e
22% está em nível rudimentar de
alfabetização.

A proficiência implica ainda conseguir fazer inferências contextuais, ou seja, tirar conclusões lógicas após a
leitura de um texto, por exemplo. Em outras palavras:
“proficiência” não é “genialidade” – esse nível (o maior
de todos os medidos pelo Inaf) apenas garante à pessoa
os conhecimentos mínimos para transitar no mundo sem
ser vítima das circunstâncias. E só 34% dos universitários estão nessa faixa. Tais números quantificam a mais
cruel das realidades – vivemos num país em que pessoas
padecem dentro da pior das prisões: o próprio entendimento.
Quando dizemos que o analfabeto funcional tem dificuldade com a linguagem verbal, isso não significa apenas dificuldades para redigir uma prova de concurso,
10 | Cadernos Liberais
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mas para executar o mais humano dos atos: pensar. Em
grego, o vocábulo “palavra” era “logos”, o mesmo usado para “pensamento”, “razão”, “raciocínio”. Não à toa:
pensamentos organizados se constroem quando o indivíduo tem bom domínio da palavra — sabe articular as
frases, escolher os termos mais precisos, criar relações
lógicas e desconfiar das ilógicas. Não existe raciocínio
limpo e complexo quando não se conhecem os meios
de obtê-lo. Ao estudar as orações adverbiais, por exemplo, é despertada a consciência das relações de concessão, condição, proporção, conformidade, fim, causa,
consequência, tempo e comparação. É aprendido que as
relações semânticas entre ideias podem ir muito além
do que permitem as conjunções básicas “porque”, “e” e
“mas”, as quais tão presentes nos pensamentos pouco
complexos.
Ao estudar pontuação, é aprendido a expressão de
ideias com organização e estratégia. Ao estudar pronomes relativos e orações adjetivas, adquire-se o poder de articular as qualidades de um ser no contexto em
que ele se insere. Claramente, um leitor engajado pode
aprender a reproduzir, por uma espécie de osmose, a
dinâmica formal de seu idioma. Porém, não resta dúvida
de que estudá-lo didaticamente é como acender a luz de
um quarto escuro: o que era apenas uma experiência intuitiva ganha cor e contorno. Como pode tudo isso opri12 | Cadernos Liberais

mir alguém? Não é evidente ser o oposto? Privar alguém
de tal estudo, dizendo-lhe que se trata de prática elitista
e opressiva contra ele mesmo, é sentenciá-lo ao quarto
escuro da própria cabeça desordenada. É negar-lhe uma
potente arma sob o argumento de o proteger. Mas que
proteção é essa? Como pode ser opressivo um estudo organizador da mente e enobrecedor do espírito? Um estudo que oferece meios de ordenar os pensamentos? Que
tira o indivíduo da situação de vítima da língua, tornando-o seu senhor?
Ao que tudo indica, é conveniente demonizar o estudo do idioma quando estamos longe de resolver as
imensas consequências de sua falta. Naturalmente, a
consequência do domínio da própria língua é comunicar-se melhor – e a boa comunicação é uma das maiores
qualidades buscadas pelo mercado de trabalho. Diante
disso, o efeito social que acontece aos que têm domínio
linguístico é o aumento das chances de ascensão social –
não por opressão do restante, mas por posse de uma habilidade disputada. Dominar a gramática parece mesmo
um meio de opressão e domínio: opressão da ignorância
e domínio de si.
Ighor Branco Cientista Político - UFPE
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DESTAQUE

NOVO ENSINO MÉDIO,
NOVO ENEM E ENSINO
MÉDIO INTEGRAL
CONECTANDO
PROJETOS DE VIDA
14 | Cadernos Liberais
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O

s desafios da implementação do Novo Ensino
Médio, os impactos no ENEM e os resultados
do modelo pernambucano de escolas em tempo integral em expansão no país foram discutidos no
Seminário Novo Ensino médio – conectando projetos
de vida, promovido pelo Instituto de Inovação e Governança, no Recife, em julho. O evento, organizado pelo
ex-ministro da Educação e presidente do Indigo, Mendonça Filho, reuniu palestrantes renomados do setor de
Educação como a presidente do Conselho Nacional de
Educação (CNE), Maria Helena Guimarães, e a diretora
do Instituto Sonho Grande, Ludmila Serpa, e a diretora pedagógica do Instituto de Corresponsabilidade pela
Educação (ICE), Thereza Paes Barreto.

A diretora do Instituto Sonho Grande, Ludmila Serpa, abordou os números da política de ensino médio integral no estado de PE. O Instituto Sonho Grande é uma
ONG de Educação dedicada a melhoria da qualidade do
ensino das redes públicas e apoia a expansão do ensino
médio integral avaliando os resultados deste modelo.
A diretora pedagógica do ICE, Thereza Paes Barreto,
apresentou A Escola da Escolha - modelo pernambucano que transforma a educação e o futuro da juventude
brasileira, fazendo uma abordagem história deste modelo que começou em Pernambuco em 2004 e hoje está
espalhado pelo País. Nesta edição vamos mostrar o debater com números, dados e evidências.

Durante uma manhã, cerca de 300 operadores de
educação, gestores públicos, diretores de escolas públicas e particulares, secretários municipais, integrantes de
conselhos municipais e regionais de educação discutiram a reforma do ensino médio, realizada em 2017, após
cerca de duas décadas sendo debatida. Uma das coordenadoras da reforma do ensino médio em 2016/2017,
quando foi secretária-executiva do MEC, a atual presidente do CNE, Maria Helena Guimarães, falou sobre os
desafios da implementação do novo modelo de ensino
este ano em todo o país e os seus impactos no Enem.
16 | Cadernos Liberais
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H

á quase 20 anos começava essa história. Em
2004, lá no Ginásio Pernambucano, nasceu a
primeira Escola da Escolha. Fruto do Programa
de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental (Procentro), esse projeto começou uma expansão
que atingiria 20 unidades já em 2007 - tornando-se
uma política estadual de educação em Pernambuco.
A iniciativa logo se expande para os vizinhos e em
2009 o Ceará ganha sua primeira Escola em Tempo Integral, inaugurando sua atuação junto ao Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional. Mas o projeto não
ficou restrito ao Nordeste. Em 2011, o Ginásio Experimental Carioca implantou 10 escolas de Ensino Fundamental. Nos anos seguintes, São Paulo e Goiás também
implementaram o programa de Ensino Integral em 16
escolas de Ensino Médio cada. Entre 2014 e 2016, o
crescimento desse formato se espalhou ainda mais pelo
país - tanto no ensino Fundamental quanto Médio.

REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO Fachada frontal do Ginásio
Pernambucano, em Recife

A ESCOLA DA ESCOLHA: O MODELO
PERNAMBUCANO QUE TRANSFORMA
A EDUCAÇÃO E O FUTURO DA
JUVENTUDE BRASILEIRA
18 | Cadernos Liberais

Finalmente, 12 estados passaram simultaneamente
a implantar Escolas de Escolha a partir da política de Fomento à Educação Integral no Ministério da Educação.
Agora, em 2022, já são 20 estados brasileiros adeptos a
esse modelo de ensino.
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dos conteúdos e proporciona o desenvolvimento de habilidades em diferentes práticas educativas.
A origem do Ensino Médio Integral e do Novo Ensino
Médio como políticas públicas federais de educação em
2016. Dando continuidade ao processo, a Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio foi homologada
em 2018. Nos anos seguintes, as redes estaduais de
educação começaram a se organizar para reestruturar os
currículos e planejar a implementação do Novo Ensino
Médio em 2022 - com expansão da carga horária para,
pelo menos, 1000 horas-relógio anuais em toda a rede
até 2024 (implantação gradual), devendo ser ampliada
até 1400h (sem prazo). Esse é considerado um degrau
importante para universalização do EMI no Brasil.

O ENSINO MÉDIO INTEGRAL

G

arantir uma formação integral aos estudantes,
a partir de uma proposta pedagógica multidimensional, conectada à realidade dos jovens e
ao desenvolvimento de suas competências cognitivas e
socioemocionais: esse é o propósito do Ensino Médio
Integral. Não por acaso, a ampliação da jornada escolar
auxilia tem como principais vantagens a solidificação

20 | Cadernos Liberais

A partir de muito diálogo entre Consed e estados,
foi-se convencionado que o Projeto de Vida e as Eletivas seriam elementos presentes na matriz curricular do
NEM e, assim, se tornariam práticas , expandidas para
toda a rede do EM no Brasil. O Programa de Fomento ao
Ensino Médio Integral estabeleceu 10 anos de repasses
da União para unidades federativas.
Sua base pedagógica é baseada na ampliação da jornada escolar e formação integral do estudante, com foco
no protagonismo e desenvolvimento do projeto de vida.
Instituto Índigo | 21

A adesão é voluntária, de migração gradual ou simultânea e foco em escolas de baixo INSE (alta vulnerabilidade).
A melhor parte é que dá para mensurar esses resultados. Segundo números do IDEB, a nota do Ensino Integral foi superior ao do Regular, a do Ensino com Jornada Estendida e à meta prevista para o Ensino Médio.
Enquanto os outros formatos atingiram 4,0 e 4,2, respectivamente, o modelo integral chegou aos 4,7. Além
disso, estudantes formados no Integral têm salário médio mensal 18% maior que alunos formados no EM regular.
22 | Cadernos Liberais

O interessante é que os impactos ultrapassam a área
da educação. Pesquisa mostra que a ampliação da jornada escolar, aliada a um modelo pedagógico integral,
estão relacionadas a menores índices de violência na
escola, conforme percepção de gestores e professores
registradas no SAEB de 2019. A partir de um novo indicador de qualidade da educação básica (IDEB-ENEM),
verificou-se que os municípios que melhoraram um
ponto nesse índice educacional tiveram diminuição de
25% nos homicídios de jovens. Investir em educação integral reduz homicídios em até 50%, a partir de análise
de impactos da política em Pernambuco.
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O NOVO ENSINO
MÉDIO E O NOVO
ENEM
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U

m novo formato de Ensino Médio nas escolas
brasileiras tem seu início em 2017. Entre as
principais mudanças que esta reforma vai gerar
estão a implementação de uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), a oferta de diferentes itinerários
formativos – de acordo com as áreas de conhecimento
e objetivos profissionais dos alunos – e a ampliação das
matriculas na formação técnica e profissional. Ou seja,
o modelo mais atualizado de ensino garante um apoio
maior ao projeto de vida de cada jovem.
Para tornar esse objetivo uma realidade, o Novo
Ensino Médio se baseia em alguns pilares: educação integral, educação profissional e técnica, flexibilização e
diversificação. Sendo assim, a BNCC se divide em cinco eixos: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas,
Ciências da Natureza e agora a Formação Técnica e
Profissional – somando mais 1.200 horas anuais no
ambiente de aprendizagem.

Além do conteúdo restrito aos livros e apostilas, a
Base Nacional Comum Curricular propõe competências relevantes na formação completa de um cidadão.
Ser curioso e criativo, ser digital para conviver e produzir, pensar criticamente, colaborar com a coletividade
e valer-se do conhecimento para transformar a si e ao
26 | Cadernos Liberais

zir, pensar criticamente, colaborar com a coletividade
e valer-se do conhecimento para transformar a si e ao
mundo são exemplos dessas provocações.
Uma consequência natural dessas mudanças é uma
nova forma de avaliação, seleção e certificação do ensino. O Novo Enem, que tem sua primeira edição prevista para 2024, toma como farol a BNCC, uma formação
geral básica, atualização tecnológica e maior aderência a modelos internacionais. Esse vestibular reformado deve ainda contemplar quatro pontos: investigação
científica, processos criativos, mediação e intervenção
sociocultural e empreendedorismo.
Quatro blocos de questões serão disponibilizados
e apenas um deve ser escolhido: Linguagens e Ciências Humanas; Matemática e Ciências da Natureza,
Matemática e Ciências Humanas; Ciências da Natureza
e Ciências Humanas.
Nos próximos anos, é esperada uma transição
gradual para a realização de provas digitais e utilização
de novas tecnologias, tais como plataformas adaptativas,
novos processos de correção automatizada que acelerem
a divulgação dos resultados com maior precisão,
inteligência artificial para correção de itens abertos e
da redação.
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BRASIL EM DEBATE
A GRANDE OPORTUNIDADE
PRESTES A SER PERDIDA
O Brasil não está aproveitando a chance, oferecida pela
jornada eleitoral, de debater os grandes problemas do País.

N

este ano de eleições os brasileiros estão vendo
a banda passar, mas, os acordes por ela emitidos não têm a qualidade necessária para fazêlos esquecer do cansaço e dançar. Trocando os compassos musicais pelas pautas políticas, o fato é que o Brasil
não está aproveitando a chance, oferecida pela jornada
eleitoral, de debater os grandes problemas do País.

A ocasião em que são escolhidos tantos e tão importantes representantes da população oferece uma esplêndida oportunidade. Afinal, dos candidatos se espera que
apresentem propostas para resolver os problemas que
afligem as pessoas. Eles e seus partidos vão dispor de
dois poderosíssimos instrumentos. O primeiro é o tempo
disponível para suas manifestações. Se somarmos todas
as horas que serão ocupadas no rádio, na televisão, na
Internet, no encontro ao vivo com as cores, cheiros e tatos dos eleitores, com as propagandas dos pretendentes a
uma vaga de presidente, governador, senador, deputado
federal e estadual, mais aquela do horário dos partidos,
que já vem sendo utilizada por eles e seus pré-candidatos,
poderíamos ter isto: uma estupenda universidade virtual
dedicada ao exame das questões mais relevantes da vida
nacional e ao debate de proposições de como melhorar a
vida da população que vive no nosso país.
O segundo forte instrumento ao dispor de partidos e
candidatos é o orçamento, este simplesmente espetaculoso, destinado às campanhas. Tendo em vista sua natureza, o fato de resultar de um fundo fornido com dinheiro
público, e polêmica como foi sua invenção, ele deveria
determinar uma destinação com algum inquestionável
benefício à população além do precípuo propósito de divulgar candidaturas.

28 | Cadernos Liberais

O primeiro turno das eleições de
2022 aconteceram no dia 2 de
outubro.
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do eleitor em conhecê-lo melhor, ou atualizar seu conOs fundos eleitoral e partidário correspondem, por
hecimento e de seus planos e seus programas.
suposto, ao um montante de recursos que, no final das
contas, foi subtraído daquilo que poderia, em um país
Uma grande parcela dos eleitores certamente está
mais sensato, ser destinado a resolver, na prática, as
ávida por saber o que pensam e o que projetam fazer
aflições maiores do povo brasileiro. E se daí saiu, muito
os candidatos e candidatas que aspiram representá-los
apropriado seria que se destinasse, adicionalmente, ao
tanto no Executivo como no Parlamento. O que têm a
democrático propósito de estudar a fundo formas de dar
dizer sobre os tremendos desafios da Educação deste
um jeito nos atrasos crônicos do Brasil. Mas, não. Daquepaís que está afundado numa constrangedora 60ª
les de quem mais se esperava, as primeiras manifestações
posição no ranking do Pisa, a principal avalforam decepcionantes. O G1, o Portal de Notíiação internacional de desempenho de escias da TV Globo, promoveu em junho e julho,
É muito lamentável,
tudantes da faixa de 15 anos em áreas como
uma série de entre- vistas com os cinco canportanto, a perda dessa
matemática, leitura e ciências? E a respeito
didatos com maior percentual de intenção de
extraordinária opordas questões de renda, emprego, inflação,
voto na pesquisa Datafolha divulgada no dia
tunidade, oferecida
teto de gastos, desigualdade, miséria? Sopela eleição, de con26 de maio. E cada um desses programas teria
hecer a fundo os candibre meio-ambiente natural e urbano, desuma hora e meia de duração.
datos e o que eles tem
matamento, poluição? As pessoas que votana cabeça
rão nos dias 2 e 30 de outubro têm o direito
Uma primeira excelente oportunidade de
de ouvir como os pretendentes aos cargos
expor ideias, pontos de vista, propostas. No entanto, sopúblicos vão enfrentar a maçaroca ininteligível do nosmente três dos cinco compareceram. Justamente, e não
so sistema tributário, o tamanho do Estado, o custo da
por acaso, os dois mais bem colocados no levantamenmáquina pública, sua proverbial ineficiência e a estratéto, não confirmaram suas presenças. Confirmou-se uma
gia das privatizações. A questão dos transportes, implanvelha recomendação que os especialistas em campanhas
tação de vias férreas. A energia e as fontes renováveis. E
eleitorais costumam fazer a quem está à frente nas pesquia saúde dos brasileiros? A separação dos poderes e sua
sas: candidato nessa situação deve jogar parado, não se
indispensável harmonia? O financiamento dos órgãos
expor, não correr risco. Ficar calado. Dane-se o interesse

“

“
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à

dedicados à Ciência? As relações do Brasil com o mundo.
Tanta coisa a ser falada, tanto a ser ouvido, e tão pouca
disposição de abrir a boca.
Alguns pitacos têm sido dados aqui e acolá sobre algum desses temas. Mas, seja porque os candidatos têm
falado mais diretamente com seus já consolidados admiradores, seja porque preferem repisar conceitos e intenções que já testaram e sobre os quais dispõem de um
mínimo de informação tipo almanaque, seus palpites são
desconcertantes. Se captados por algum votante mais ou
menos neutro, carente de conhecimento sobre quem disputa as eleições, mais desinformam do que esclarecem.
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O fato de que dois candidatos presidenciais preferiram
se omitir às entrevistas, acomodando-se nos monólogos
gravados em seus próprios estúdios, sob a vigilância
de seus marqueteiros, enfatiza uma tradição de nossas
campanhas políticas que, aliás, não é muito diferente da
que ocorre no mundo inteiro: a tendência a exibir muito
mais os dotes pessoais de fisionomia, voz e oratória
dos candidatos do que suas qualidades intelectuais,
capacidade de trabalho, caráter, aptidão para resolver
problemas e, menos ainda, sua maneira de pensar sobre
temas controversos, suas convicções doutrinárias, suas
propostas para a solução dos problemas que afligem a
população. Essa tendência, tão bem acolhida por tantos
políticos atende a uma necessidade imperiosa: que todo o
tipo de esclarecimento, de iluminura da maneira de ser e
de pensar dos aspirantes ao trono fique, tudo, escondido
no escurinho da mediocridade, da ignorância, da falta de
grandeza e de integridade.
É muito lamentável, portanto, a perda dessa extraordinária oportunidade, oferecida pela eleição, de conhecer
a fundo os candidatos e o que eles têm na cabeça. Menos
ainda do que isso pode-se esperar da eleição para as duas
casas do Congresso Nacional e para as assembleias legislativas. E nestes casos existem justificativas.
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O tempo pequeno de exposição, a quase inexistente
possibilidade de debates entre eles, a absurda quantidade
de candidatos e o peculiar sistema eleitoral que permite
a eles serem votados em toda a extensão de seus Estados, contribuem muito para anular as chances de alguém
conhecer o que eles pensam sobre o que quer que seja e
no que eles acreditam. É pena porque o parlamentar é
o político que, de certa forma, mais traz em si o sentido
profundo da representação política.

Um parlamentar moderno que consiga pensar e agir
do jeito mais próximo dos anseios de seus representados, obtém a mágica da melhor representação possível,
personificando aqueles que lhe transferiram o poder que,
pela nossa Constituição, a eles pertence. Vestindo a sua
cara. Esta é mais uma oportunidade que se perde pela
quase impossibilidade do exame de ideias e propostas
nessa grande universidade criada pelas eleições gerais do
Brasil.

Justamente por serem muitos os deputados, assim
como os vereadores, eles têm a oportunidade de concretizarem o elo da identificação mais próxima entre
eleitor e eleito: o representante encarnando o representado, substituindo-o, autenticamente, no exercício do
poder que, segundo nossa Constituição, é a ele, o povo,
que pertence.

Para desencanto da nossa gente sofrida, o que poderia ser doce vai acabar no dia 30 de outubro e tudo vai
tomar seu lugar depois que a banda passar.

A relação ideal entre um parlamentar e seus eleitores
é muito semelhante a de um ator com o personagem que
representa no palco ou na tela. Quanto mais parecido ele
se tornar com o herói ou o vilão que encarna, tanto melhor é sua atuação. No teatro grego antigo atores usavam
a persona, um tipo de máscara que tinha a cara do personagem.
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Paulo Gouvêa da Costa,
Mestre em Direito do Estado pela USP, Mestre
em Política Pública Internacional (MIPP) pela
Universidade Johns Hopkins, Ex-Deputado Federal;
atual Suplente de Senador

Instituto Índigo | 35

POLÍTICA

JUSTIÇA ELEITORAL NO BRASIL A primeira sede do Tribunal Superior
Eleitoral, no Rio de Janeiro, na década de 1930

90 ANOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL BRASILEIRA
Numa perspectiva da sociologia do direito de Niklas Luhmann,
a Justiça Eleitoral é um ótimo case de autopoiese jurídica. Um
sistema que está sempre evoluindo e acompanhando as mudanças sociais.
36 | Cadernos Liberais

A

Justiça Eleitoral brasileira existe desde 1932,
criada pelo primeiro Código Eleitoral, com o
objetivo de tratar do alistamento eleitoral, funcionamento das mesas de votação, realização da apuração dos votos e a proclamação dos eleitos. Também
foi atribuída a função de julgar as demandas oriundas
do processo eleitoral. Vale ressaltar que a Justiça Eleitoral foi extinta no período de 1937 a 1945.
Inovação de democracia sempre foram os lemas da
Justiça Eleitoral, sendo, inclusive, referência mundial.
Em números, temos a realização de 41 eleições diretas
e indiretas, 03 referendos e 03 plebiscitos ao longo
de nove décadas. Conta, ainda, com três instancias
de julgamento, na base temos os juízes eleitorais, no
segundo grau temos os Tribunais Regionais Eleitorais
(sendo um por Estado) e o Tribunal Superior Eleitoral,
que corresponde à terceira instância e atualmente se
localiza em Brasília.
A primeira eleição promovida pela judiciário especializado foi em 03 de maio de 1933, onde foram eleitos
os deputados constituintes e cerca de 80% dos eleitores
votaram em mais de mil candidatos para o preenchimento de 214 assentos no legislativo federal.
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Em 1945, o Decreto-Lei 7.586/1945, reestabeleceu
a Justiça Eleitoral, que imediatamente providenciou as
eleições federais no curto prazo de 200 dias. A partir
desse período a atuação foi constante e marcada principalmente pela modernização. O uso de computadores
e tecnologia da informação estão devidamente representados pelas urnas eletrônicas, bem como o recadastramento dos eleitores e as apurações eletrônicas dos
votos. Foi em 1980 que o uso da tecnologia permitiu
o recadastramento de todo o eleitorado brasileiro, de
forma a corrigir grandes distorções sobre o eleitorado. Antes dessa informatização cada Tribunal Regional
Eleitoral realizava um cadastro independente, o que era
bastante falho.
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Foi em 1994 que a totalização dos votos se tornou
informatizada e em 1996 o voto eletrônico teve início
no Brasil. Entretanto, apenas no ano 2000 o voto se
tornou 100% eletrônico em todo o território brasileiro,
ocorrendo de forma rápida, segura e legítima. Até o presente momento nenhuma fraude na contagem dos votos foi confirmada, o que torna o nosso sistema eleitoral
uma referência mundial.
Nas últimas eleições o Tribunal Superior Eleitoral
tem sido palco de grandes e relevantes mudanças no
processo eleitoral. Em regra, cabe ao Poder Judiciário
aplicar a legislação existente, mas no caso da Justiça
Eleitoral existe uma exceção institucionalizada, uma

TSE Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, inaugurada no dia 15 de dezembro de 2011.
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vez que há a criação/legislação de regras que determinam como ocorrerão as eleições. E como uma das marcas da Justiça Eleitoral sempre foi a inovação, o povo
brasileiro, os candidatos e os profissionais envolvidos
têm se deparado com muitas inovações a cada eleição.

Para isso, os julgadores têm fiscalizado e combatido
o uso de candidaturas falsas. Já em 2018, por exemplo,
as decisões do Tribunal Superior Eleitoral afetaram 08
Assembleias Legislativas e 02 bancadas estaduais na
Câmara dos Deputados.

Numa perspectiva da sociologia do direito de Niklas
Luhmann, temos que a Justiça Eleitoral é um ótimo
case de autopoiese jurídica, ou seja, um sistema que
está sempre evoluindo de forma a acompanhar as mudanças sociais. Um claro exemplo dessa evolução está
na propaganda eleitoral e o uso das redes sociais. Em
um primeiro momento era proibido o impulsionamento
(patrocínio) de campanha eleitoral nas redes sociais, na
eleição seguinte passou a ser permitido e na atual eleição
já temos diversos mecanismos de controle e fiscalização
das notícias falsas (fake News) que são disparadas em
enorme quantidade na rede mundial de computadores.

Diante do aniversário de 90 anos da Justiça Eleitoral
o povo brasileiro só pode esperar ainda mais inovação e
modernização na luta pela defesa da democracia.
Renato Hayashi , Advogado, Cientista Político e
Professor. Mestre pela UFPE

Outro exemplo da atuação pró-democracia da Corte
Eleitoral está no reconhecimento da necessidade de aumento da participação feminina no processo eleitoral.
Ao longo dos anos os espaços políticos sempre foram
ocupados em sua grande maioria por homens e a Justiça
Eleitoral tem atuado de forma a garantir o cumprimento da cota de gênero de 30% na composição das chapas.
40 | Cadernos Liberais
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ELEIÇÕES 2022

COMBATE À
DESINFORMAÇÃO
E O DISPARO
EM MASSA
Desde 2017 o TSE criou o Comitê
Consultivo sobre Internet e Eleições,
inspirado no modelo dos Estados
Unidos da América, para combater
a desinformação e defender a
democracia e certamente haverá mais
controle nas eleições 2022.
42 | Cadernos Liberais
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A

divulgação de Fake News e o disparo em
massa de informações causaram grandes
transtornos nas eleições 2018, o que tem
preocupado bastante as empresas de comunicação e
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse sentido, a
justiça eleitoral brasileira tem implementado diversos
mecanismos legais e de infraestruturas para combater
a desinformação e disparo em massa.
Desde 2017 o TSE criou o Comitê Consultivo sobre
Internet e Eleições, inspirado no modelo dos Estados
Unidos da América. Desde então, as principais
plataformas de comunicação (Meta, Kwai, Telegram
etc) no Brasil são convidadas para debater e colaborar
com o TSE no combate às Fake News e o disparo em
massa.
A Frente de Enfrentamento à Desinformação
Eleitoral foi criada pelo TSE e é formada por agentes
públicos e colaboradores especialistas. Como fruto
da atuação da Frente foram lançadas três iniciativas:
Assistente Virtual do TSE por meio do WhatsApp, o
Portal da Frente de Enfrentamento à Desinformação
Eleitoral e o Sistema de Alerta de Desinformação
Contra as Eleições.
O Assistente Virtual do TSE funciona em parceria
44 | Cadernos Liberais

com a empresa Meta/Whatsapp de forma gratuita e
traz informações sobre as eleições. A ferramenta conta
com dicas que facilitam a identificação de Fake News,
permite acesso ao calendário eleitoral e traz explicações sobre a regularização do título de eleitor. Tudo
isso funciona por meio do telefone (61) 9637-1078.
O Portal da Frente de Enfrentamento à Desinformação Eleitoral possui natureza amplamente informativa. Além do formulário de adesão, apresenta
uma explicação do projeto, funcionamento do portal,
apresentação da infraestrutura, canal do Telegram,
repositório de arquivos do TSE, relatório de atividade
etc.
O Sistema de Alerta contra a Desinformação em
Relação ao Processo Eleitoral permite o envio de relatos sobre casos de prática de desinformação ou disparo
em massa que tratem das eleições, discurso de ódio, incitação à violência etc. O próprio TSE notifica as gestoras das redes sociais sobre as notícias falsas, que providenciam seu banimento da rede, além da exclusão das
contas envolvidas.
As empresas gerenciadoras das redes sociais têm
intensificado as políticas de uso, de forma a ampliar a
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FATO OU BOATO? Pílulas contra a desinformação: TSE tem página especial para desmentir fake news. O TSE
disponibiliza o portal para checagem das notícias.

a restrição e fiscalização dos conteúdos contrários à
Democracia.

constantes violações, pode-se configurar o abuso de
poder econômico ou político.

Em relação ao disparo em massa pelo Whatsapp,
desde 2020, a empresa combate o serviço de envio
de mensagens em massa, o que já é proibido pela
legislação eleitoral. Nas últimas eleições foram excluídas 360 mil contas por causa da violação das novas diretrizes da empresa Meta.

A empresa Meta anunciou algumas novidades
para dificultar o envio de mensagem em massa e divulgação de Fake News: limitação de reencaminhamento de mensagens pelo Whastapp, sendo possível
um grupo por vez e identificação das postagens de
natureza eleitoral no Instagram e Facebook.

A Resolução nº 23.671/2021, do TSE, traz expressa vedação ao disparo em massa de conteúdos
com objetivo eleitoral, venda de listas com contatos
telefônicos, divulgação de ofensas etc., com multas
que variam de cinco a trinta mil reais e em casos de
46 | Cadernos Liberais

Renato Hayashi, advogado, Cientista Político e
Professor. Mestre pela UFPE
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INTERNACIONAL

CRISE NA ARGENTINA:
“AVÔ RICO, PAI NOBRE,
FILHO POBRE”
A Argentina faz pensar no Mito de Sísifo, que
empurrava uma rocha todas as manhãs para o
cume de uma montanha, e ao anoitecer, quando
descansava, via todo seu trabalho rolar terra a
baixo.
48 | Cadernos Liberais

Instituto Índigo | 49

E

xiste um provérbio popular que diz “Avô Rico, Pai
Nobre, Filho Pobre”. Trocando em miúdos, a fácil
disponibilidade financeira pode levar a geração
seguinte a se acomodar, com a ilusória sensação de que
as dádivas materiais serão eternas. É possível ir além
e inferir que não só a acomodação seria um efeito do
berço de ouro, mas junto a ela caminhariam as escolhas
fáceis, e, por conseguinte, maléficas.
Guardando as devidas proporções, esse provérbio
popular – usado para ilustrar o processo histórico de
empobrecimento de famílias abastadas – pode servir de
alegoria para falar dos nossos vizinhos “hermanos”.

de, enquanto o desemprego, a inflação e o dólar dispararam.
Para um viajante no tempo saído de 1900, 100 ano
antes, seria difícil acreditar que se tratava do mesmo
país. A Argentina do início do século XX, já como uma
rara democracia na América Latina, inspirava ditados
populares na Europa, como um usado para se referir
a alguém muito rico, que os franceses diziam ser “rich
comme un argentine”.

Afundada numa crise que parece não ter fim, com
oscilações negativas de periódicas, a Argentina colhe
diariamente os efeitos econômicos e sociais de sucessivas más escolhas políticas.

Buenos Aires, que em 1913 inaugurou o primeiro
metrô da América Latina – 55 anos antes de São Paulo
– era a sede da sexta nação mais rica do planeta. Segundo os números, um argentino era em média 29% mais
rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, 3
vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que
um brasileiro.

Em 20 de dezembro de 2001, o presidente argentino à época Fernando de La Rua renunciou, levando
o país a um ciclo de inacreditáveis 5 presidentes em 12
dias. A pobreza e o desemprego tomavam Buenos Aires
e o restante do país, levando pessoas a criar conselhos
de bairros e moedas paralelas para sobreviver ao colapso econômico. A classe média foi reduzida pela meta-

Até então, a aparente estabilidade política rendia
frutos ao país, destino de investimentos estrangeiros
de todos os tipos. Comparada aos dias de hoje, economistas e estudiosos do tema criaram uma expressão, o
“Paradoxo Argentino”. Ao que parece, os “avós ricos”
passaram a falsa ideia para os “pais nobres” de que o fato
estaria consumado. De que o país sempre seria abasta-
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O resultado, claro, é que enquanto o meio-oeste americano tornou-se povoado e desenvolveu uma
série de atividades paralelas, incentivando a liberdade,
os pampas argentinos, com seu modelo centralizador,
eram habitados por uma população muito mais pobre
do que aquela que se poderia supor.

MANIFESTAÇÕES Manifestantes lotaram as ruas da Argentina em 17 de agosto de 2022para protestar contra
medidas econômicas impostas pelo presidente Alberto
Fernández.

-do, de que não seria preciso se modernizar, produzir e
incentivar a liberdade.
A Argentina era uma potência agrícola, fruto de terras abundantes e produtivas nos pampas, mas assentada em um modelo frágil de exploração. Ao contrário
dos Estados Unidos, que distribuíram terras a qualquer
colono que decidisse habitar o inóspito meio-oeste
americano, os argentinos optaram por um modelo centralizador, vendendo terras a alguns poucos afortunados.
52 | Cadernos Liberais

A concentração de renda foi impulsionada pelo governo e resultou em uma elite habituada ao consumo de
luxo, que gerava um ar de metrópole cosmopolita em
Buenos Aires, mas pouco contribuía para melhorar a
base econômica do país. Esses eram os “pais nobres” a
caminho de passarem o bastão para os “filhos pobres”.
Na medida em que a tecnologia avançou pelo mundo, e novas terras puderam ser cultivadas – como o
Cerrado brasileiro – a vantagem comparativa argentina decaiu. Para além de uma base pouco produtiva no
campo, o país encarava ainda problemas na área de educação, com baixos níveis de escolaridade. Essa era a
tempestade perfeita para o viria logo adiante.
Entre 1930 e 1983, a Argentina enfrentou 6 golpes
de Estado, sendo 5 deles resultantes em ditaduras. Em
meio a sucessivos calotes ao Fundo Monetário Internacional, Presidentes de todas as vertentes se revezaram
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no poder, substituindo uns aos outros, mas mantendo
uma essência: o nacionalismo e populismo exacerbado.
A hiperinflação e a ressaca dos militares abriram
espaço para uma hegemonia cultural de esquerda que
segurou o poder por décadas. Perón, até hoje visto por
muitos como o maior líder político do país, deu o tom
daquilo que se tornaria a ideia central de todos os governos que seguiram, compensar os problemas sociais por
meio de um aumento expressivo dos gastos públicos.
Para quem acompanhou a história recente com olhos destreinados, a eleição presidencial de Maurício
Macri seria uma mudança de paradigma político para
os argentinos. No entanto, herdar um país extremamente endividado por Cristina Kirchner não foi tarefa
fácil. Para além dos desmontes econômicos, o desafio
sempre pareceu político.
Mesmo após vexames institucionais e pouca
credibilidade no cenário internacional, nossos vizinhos
parecem não ter deixado de lado as antigas crenças e
birras de um filho desamparado por pais que fizeram
más escolhas.
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Macri ganhou as eleições por uma margem pequena
e foi pouco astuto em conseguir formar maioria para
governar, enfrentando forte oposição. Por sua vez, um
governo que se pretendia reformista deveria ter como
pressuposto uma sólida base de apoio, afinal, tanto
na política como na construção civil, os transtornos a
curto prazo de reformas existem e é preciso força para
atravessá-los. Afinal, o estresse passa, mas a obra fica –
restando julgar o seu resultado depois.
A onda entorno de Macri defendia que sua ascensão
era resultado de uma mudança cultural na Argentina.
Ledo engano.
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Embora tenha tido um apoio consistente de 30%, a porcentagem que o ajudou a ganhar em 2015 era volátil –
como uma classe média que acabou prejudicada.
Restou aos nossos irmãos voltar ao Peronismo nunca superado. Às velhas teses de congelamento de preços
e economia centralizada, além dos devaneios socialistas. É possível que os herdeiros dessa herança mal gerida tenham medo das consequências de mudar verdadeiramente suas concepções.
Enquanto isso, o caminho mais cômodo parece ser
cometer os mesmos erros. Ao fim, a Argentina faz pensar no Mito de Sísifo, que empurrava uma rocha todas
as manhãs para o cume de uma montanha, e ao anoitecer, quando descansava, via todo seu trabalho rolar
terra a baixo – se esforçando bravamente de um modo
fadado ao fracasso.
Ighor Branco, cientista político pela UFPE.

DOCUMENTÁRIO
A QUEDA ARGENTINA | EPISÓDIO 1/3 - A Ressaca
Disponível no Youtube
56 | Cadernos Liberais
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CIÊNCIA POLÍTICA

MERQUIOR E A
QUESTÃO CENTRAL:
Como equalizar as aspirações
libertárias e o peso da máquina
social para o homem moderno?
58 | Cadernos Liberais
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P

ouco abordado na academia, José Guilherme Merquior foi um notável intelectual e um dos maiores
liberais de todo o Brasil. Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, o carioca tem uma longa e
exitosa carreira – foi ensaísta, crítico literário, colunista, sociólogo, diplomata e cientista político.
O pensamento e a contribuição de José Guilherme
Merquior se devem à profundidade de suas análises. Em
geral, seus textos versavam sobre política, o ser humano
e a arte. Conhecido no exterior, o diplomata atuou na reflexão sobre vários domínios da cultura, dando uma singular contribuição ao traçar um perfil histórico-político
do liberalismo até contemporaneidade e ao considerar
suas implicações para o Brasil.

De jovem social democrata, desencantou-se com as
dificuldades de implementação do Estado de bem-estar social, e tornou-se liberal nos anos 80. Adepto da
corrente do liberalismo social, Merquior se debruçou
sobre a questão central: como equalizar as aspirações
libertárias e o peso da máquina social para o homem
moderno? Para ele, a economia de mercado seria o regime econômico mais conveniente ao liberalismo, ao
mesmo tempo que a igualdade deveria ser levada em
consideração.
60 | Cadernos Liberais

FORMATURA José Guilherme Merquior
discursando na formatura de sua turma em 1963
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Desse modo, a democracia política era crucial. A
liberdade econômica propiciaria a liberdade política,
mas sacrificar esta por aquela liberdade, como numa
ditadura, seria uma falsificação do liberalismo. Por outro
lado, a liberdade econômica seria insuficiente sem o
aperfeiçoamento da igualdade. Portanto, na sua visão, o
liberalismo implicaria o aperfeiçoamento da igualdade.

LIBERAL NÃO “LIBERISTA”
O percurso intelectual de Merquior abrange três reflexões fundamentais – política, antropológica e artística.
Ele era crítico do marxismo, freudismo e do formalismo
estético, como também, era um entusiasta do progresso e da modernidade. O sociólogo defende a busca de
equilíbrio entre liberdade e justiça, direitos coletivos e
autonomia individual:
“Sociedades modernas requerem justiça e eficiência. Esta pressupõe livre comércio. A igualdade não
é um fim último, mas sim uma ferramenta flexível
que expande a liberdade pessoal. Busca-se igualar
oportunidades, não as condições. A liberdade prospera com oportunidades justas. O liberalismo social
percebe e aceita os benefícios de uma economia livre.
Assim, equilibra-se crescimento em uma economia
livre com ajuda estatal. Objetiva-se sintetizar crescimento econômico e política distributiva em busca
de eficiência e liberdade. Essa perspectiva é uma via
média entre o estatismo à esquerda e a estadofobia
à nova direita.”

33 ANOS DE UNIÃO José Guilherme Merquior e
sua esposa, Hilda Vieira Merquior
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Nesse sentido, é preciso entender que o igualitarismo estatista – que suprime a liberdade individual em
prol de um ideal de mais igualdade – é rejeitado. Ou
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seja, à medida que o bem comum pressupõe liberdade,
Estado de Direito, pluralismo social, a igualdade é um
meio para ampliar a liberdade, mas não um fim último
que suprima esta.

sidades brasileiras. Crítico do marxismo e do liberismo
neoliberal, Merquior buscava refletir em uma via média
política que levasse em consideração as amplas necessidades do Brasil.

Dessa maneira, a liberdade e o Estado estão conectados à medida que a liberdade é algo a ser desfrutado por
todos os membros da sociedade, contanto que as linhas
de ação livremente escolhidas não envolvam dano a outrem. Nesse sentido, cabe ao Estado aprimorar a igualdade de oportunidades, para que não apenas uma minoria da população possa usufruir da liberdade pessoal.
Esse liberalismo, que busca equilibrar a maximização
da liberdade e o atendimento às demandas de equidade
social, pressupõe que a individualidade e os direitos sociais são ligados e dependentes entre si. Mantendo os
princípios liberais, um ambiente reformista e a garantia
de direitos sociais, o Estado deve possibilitar condições
básicas à vida moral, promovendo capital social por
meio do cultivo de valores cívicos e cidadãos.

Favorável ao livre mercado, à autonomia individual e contrário ao estatismo e suas modulações patrimonialistas, entendia que o Estado de Direito pode ser também social e democrático. Semelhante ao pensamento
desenvolvimentista como liberdade de Amartya Sen,
Merquior defendeu que as liberdades substantivas possam ser consolidadas rumo ao progresso, crescimento
nacional e melhoria dos indicadores sociais. Seu racionalismo o levou a rejeitar as formas patrimonialistas e
clientelistas do Estado. Ao mesmo tempo, seu liberalismo econômico não o permitiu aceitar a relação histórica
de privilégios entre o Estado e os empresários.

LEGADO
Merquior, portanto, foi um ensaísta de relevo nacional e internacional. Suas ideias políticas liberais sociais
tiveram influência no pensamento brasileiro pós-redemocratização, apesar da pouca abordagem nas univer64 | Cadernos Liberais

Preocupado em diagnosticar quais os principais
males ocasionados pelo estatismo e pela “estadofobia”
à vida político-social do país, Merquior abriu lacunas
na reflexão política brasileira, apresentando um projeto
político nacional que se mostra como uma possibilidade
de exame e proposta.
Ighor Branco,
Cientista Político pela UFPE
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O PENSAMENTO DE JOSÉ GUILHERME MERQUIOR
LIVROS
O Liberalismo: Antigo e Moderno
José Guilherme Merquior
Uma pesquisa sobre a história e evolução da teoria
liberal desde o século XVII até o tempo presente.
Combina uma enorme riqueza de informações –
surpreendentemente condensada – com penetrante
apresentação dos temas centrais do liberalismo.

Formalismo e Tradição Moderna o Problema da Arte na Crise da Cultura
José Guilherme Merquior
Treze ensaios que discutem amplamente temas de
estética, teoria literária, teoria da crítica da arte, história
da literatura, história das artes, semiologia e psicanálise
da arte. A primeira edição é de 1974.

O Argumento Liberal
José Guilherme Merquior
Um dos livros mais acessados de Merquior é considera obra que faz uma das defesas mais
consistentes do liberalismo já feitas no Brasil. O Argumento Liberal sustenta que só um liberalismo
social (que não se deve confundir com o neoliberalismo) preserva o legado iluminista, estando apto
a domar o fenômeno do poder ao mesmo tempo que atende às demandas surgidas e acirradas
desde a industrialização. Igualmente se discutem anarquismo, revolução, direito, a ideia de
sociedade civil. Figuras contemporâneas aparecem no volume: Claude Lefort, Jürgen Habermas,
John Rawls – e o texto que iniciou a polêmica entre Merquior e Marilena Chauí.

DOCUMENTÁRIOS
José Guilherme Merquior: um
intelectual brasileiro – You Tube Livres
(Disponível no YouTube)
Debate mediado pelo embaixador Paulo Roberto
de Almeida com participações de Bolívar Lamounier, Celso Lafer, Gelson Fonseca e Persio Arida
para discutir o legado da obra de José Guilherme
Merquior. Tem uma comovente participação de
sua filha, Júlia Merquior.
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José Guilherme Merquior Paixão pela Razão
(Disponível no YouTube)
O documentário traça a biografia e o motor da
obra de José Guilherme Merquior. Com depoimentos de diversos pensadores, o vídeo mostra a atualidade do pensamento de José Guilherme Merquior e permite a discussão sobre seu legado.
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

A UTILIZAÇÃO DE
DADOS PARA SUBSIDIAR
O DESENVOLVIMENTO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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A

o escolher seus representantes, a população deposita nesses indivíduos (e nos governos que
formarão), a esperança de que eles consigam
combater uma quantidade enorme de problemas sociais. Pense na sua cidade, o que você acha que precisa ser
resolvido? Sem dúvida alguma, você conseguirá levantar
uma lista de problemas (quase infinita), nas mais diferentes áreas. As políticas públicas seriam, então, as respostas que os governantes possuem para buscar atender
as necessidades da sociedade.
Entretanto, independente de partido, é certo que
os gestores eleitos não vão conseguir resolver todos os
problemas detectados pela sociedade. Isso ocorre porque
existe um desequilíbrio entre as demandas da sociedade
e os recursos existentes nos cofres públicos. A verdade é
que é impossível equilibrar essa balança. Os problemas da
sociedade nunca vão ter fim, pois sempre existirão novas
situações que os gestores públicos precisam resolver.
As demandas, nesse sentido, não cessam, porque elas
evoluem para novas demandas, novos anseios e novas
pressões para que os políticos possam resolvê-las.
Em contraste, os recursos orçamentários que estão
ao dispor dos governantes são escassos. Em muitas cidades brasileiras, por exemplo, as prefeituras são incapazes de se manterem apenas com recursos próprios,

necessitando de ajuda constante dos governos estaduais
e federal.
Com tanta restrição orçamentária, os governantes
precisam maximizar os seus recursos. Fazer mais com
menos, não é um simples slogan de campanha eleitoral, é a realidade de praticamente todos os governos,
sejam eles municipais, estaduais ou federal. Nesse sentido, ao estabelecer seus programas e ações no planejamento governamental, os gestores públicos precisam
identificar quais problemas sociais são mais urgentes e
necessários.
Não existe uma lista padrão de quais problemas devem ser priorizados, isso varia a depender do contexto
local em que o município está inserido. A título de exemplo, veja a situação de dois municípios pernambucanos: Cabrobó e Panelas. Cabrobó, possui 2,9 % das suas
crianças com atraso escolar de mais de dois anos. Panelas por sua vez possui 5,3% de suas crianças em atraso escolar. Em contraste, Panelas possui 7,6 de nota do
Ideb enquanto Cabrobó possui uma nota de 5,2. Esses
números, nos levam a acreditar que os dois municípios
teriam prioridades diferentes. Enquanto Cabrobó precisa priorizar o aprendizado escolar para melhorar sua
nota do IDEB, Panelas pode se concentrar no combate
ao atraso escolar.
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Ambas as medidas (melhorar o aprendizado e combater o atraso escolar) são importantes de serem trabalhadas nos dois municípios. Entretanto, ao analisarmos os dados, podemos ter indicativos sobre quais os
problemas que são mais urgentes em cada um dos municípios. A definição de quais são as prioridades é a primeira etapa do chamado ciclo de desenvolvimento das
políticas públicas. Conhecida como “Agenda”, essa primeira etapa consiste no diagnóstico dos problemas, mapeamento/diálogo com atores formais (executivo, legislativo) e informais (movimentos sociais, empresariado,
ongs) e estabelecimento das prioridades.
A seguir, a gestão irá implementar as outras etapas
do ciclo de políticas públicas, que são: formulação de
propostas, tomada de decisão, implementação da política pública e avaliação dos resultados. Essas etapas são
importantes para que a política pública que esteja sendo formulada, maximize os seus recursos e promova o
maior impacto possível na sociedade.
Um ponto que merece atenção é que políticas públicas não podem ser desenvolvidas na base do achismo.
É preciso que tenhamos informações consistentes para
orientar o desenho de nossas políticas públicas. Esses
dados são necessários na fase de diagnóstico dos problemas, mas também ao longo de todas o ciclo de políti72 | Cadernos Liberais

cas públicas. Pensando nisso, o Instituto Liberdade e
Cidadania, órgão de formação do antigo Democratas,
desenvolveu entre 2021 e 2022 uma plataforma de inteligência com indicadores municipais de diferentes
áreas, para subsidiar suas lideranças, no desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas. Com a fusão
e a criação do União Brasil, a plataforma de inteligência
agora pertence a fundação Indigo e está disponível no
site da fundação para acesso de todos os filiados do partido.
Interessados em utilizar a plataforma devem entrar
em contato com a Indigo e solicitar login e senha. Finanças municipais, Ideb, distorção idade/série, beneficiários de auxílio brasil, evolução dos dados de Covid,
são apenas alguns dos indicadores disponibilizados pela
Indigo para usufruto dos seus filiados. O foco da plataforma são os municípios, por essa razão, utilizamos, preferencialmente, indicadores que tivessem disponíveis
para os mais de 5.000 municípios brasileiros. Além de
amparar nossos gestores públicos, a plataforma de inteligência da Indigo ainda tem o objetivo de ajudar seus
filiados a monitorarem os indicadores de suas cidades. A
atualização dos dados ocorrerá em tempo real à medida
que eles sejam liberados pelos órgãos governamentais.
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INDICATIVOS O uso de dados é verdadeira ferramenta de auxílio para a
implementação de políticas públicas.
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Além da avaliação de indicadores para diagnóstico de problemas sociais, outra forma de diminuirmos
a chance de erros e desperdício de recursos públicos, é
inserirmos avaliações de impacto ao longo de todo o desenho de políticas públicas. Avaliações de impacto, de
maneira simplista, são ferramentas que os gestores possuem para analisar se a solução proposta está de fato
atuando sobre o problema que se quer resolver.
Ao analisar o mecanismo causal, ou seja, como
a solução proposta está impactando no problema, o
gestor pode entender melhor a relação entre o custo/
benefício com a implementação da proposta. Avaliações
de impacto permitem que gestores descubram se de fato
a política pública pretendida está sendo efetiva, bem
como ajuda a demonstrar aos tomadores de decisão
(secretários, prefeito, governadores, presidentes) se
vale a pena alocar mais recursos para expansão desse
programa.
Avaliações de impacto podem ser realizadas nas mais
diferentes etapas do ciclo de políticas públicas. Quando
elas são realizadas antes das políticas públicas serem
implementadas, elas são rotuladas de avaliações exante. Avaliações de impacto realizadas posteriormente,
chamadas de ex-post. Em 2018, o governo federal
desenvolveu dois guias práticos para avaliações de
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(LEGENDA)

O uso de dados, informações e estudos para
amparar a tomada de decisão é um fenômeno recente
da gestão governamental, sendo comumente rotulada
de políticas públicas baseadas em evidências. Nós que
fazemos a Indigo, acreditamos que o uso de evidências é
fundamental para que possamos desenvolver melhores
políticas. Por essa razão temos trabalhado tanto na
disponibilização de dados, estudos e pesquisas para
amparar nossos gestores.
Tiago Levi Diniz Lima
Mestre em Ciência Política
Coordenador de Estudos, Pesquisa e Produção
Fundação Indigo
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OLHARES

ÍNDIGO RECOMENDA

FILMES

LIVRO
Como mentir com estatística
Num mundo em que os dados estão cada vez mais
abundantes e valorizados, é preciso estar atento antes
de tomar qualquer afirmação amparada por números como incontestável. Nesse sentido, a obra “Como
mentir com estatística”, escrita por Darrell Huff. Datada de 1954, é um clássico com exemplos bem humorados e acessíveis que o autor usa para mostra como o
mau uso da estatística pode maquiar dados e embasar
opiniões equivocadas.

PODCAST
Presidente da Semana

De Deodoro da Fonseca a Jair Bolsonaro, Presidente da
Semana, conta resumidamente a história de todos os
presidentes brasileiros. Produzido e apresentado por
Rodrigo Vizeu, o podcast faz um apanhado geral dos
principais fatos históricos e políticos que marcaram o
governo de cada chefe do executivo brasileiro.

MOONLIGHT Aclamado pela crítica e com abordagem inédita, o filme
venceu três, de oito indicações ao Oscar – inclusive, de melhor filme.
A trama conta a história de Chiron, personagem principal, que vivencia as dificuldades enfrentadas no processo de descoberta da própria
identidade e sexualidade.

SÉRIE
The Politician
Até onde um jovem idealista e ambicioso é capaz
de ir para se tornar Presidente dos EUA? A indicação da vez é de um seriado que mistura política
e comédia. “The Politician” aborda com bom humor preceitos políticos como coerência e linearidade; o jovem acredita que deve ter uma única
companheira do início até o fim de sua vida, para
passar a ideia de estabilidade e segurança, assim
como conta com uma equipe de assessores que,
cotidianamente, pensam em estratégias para
manter e elevar sua popularidade.
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O HOMEM QUE MUDOU O JOGO estrelado por Brad Pitt

e baseado em fatos reais. A obra conta a trajetória de um time
de basebol com poucos recursos financeiros e de um gestor de
equipe. Esse filme se diferencia dos clássicos filmes sobre esporte porque a história do time em questão é completamente
modificada pela implementação de uma gestão voltada para
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resultados.
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