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 A Copa do Mundo atrai os olhares do mundo inteiro, 
no país da seleção cinco vezes campeã mundial, não se-
ria diferente. Por essa razão, procuramos nessa edição, 
oferecer aos nossos leitores algum conteúdo associado a 
temática. Para essa missão escalamos o cientista políti-
co Ighor Branco, que nos brindou com não apenas um, 
mas dois textos relacionado a Copa do Mundo. 

 No primeiro, temos uma discussão sobre os motivos 
que levaram o Catar a ser escolhido pela FIFA como o 
país sede do evento. O questionamento existiu desde o 
anúncio do local escolhido, mas é verdade que o tema 
aflorou com muito mais força após as manifestações de 
intolerância realizadas pelo governo local contra deter-
minados símbolos e comportamentos.  No segundo tex-
to de Ighor, o autor procura traçar uma linha do tempo 
para entender como estava o ambiente social e político 
brasileiro nos anos em que o Brasil foi campeão da Copa 
do Mundo.  

 Ainda com autoria de Ighor Branco, essa edição da 
revista Cadernos Liberais, inseriu um texto sobre Nudg-
es. Essas ferramentas de persuasão (direta ou indireta) 
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são alvo de inúmeros estudos na área de economia com-
portamental. Em seu texto, Ighor procura explicar o que 
são, qual a importância dessas ferramentas e como elas 
podem ser aplicadas no setor público. 

 Na editoria de educação, o cientista político Murilo 
Medeiros apresenta um tema de extrema relevância para 
o financiamento da educação brasileira: o novo FUN-
DEB. A partir de 1996, com o surgimento do FUNDEF, 
o Brasil mudou sua política de financiamento da educa-
ção, passando a adotar o que os especialistas chamam 
de políticas dos fundos educacionais. Depois do FUN-
DEF, veio o FUNDEB. Esses dois conjuntos de fundos 
ajudaram a elevar a participação escolar e trouxeram 
importantes avanços. Não obstante, era preciso evoluir 
e superar as lacunas existentes nesses fundos. Por essa 
razão, a Emenda Costitucional 108/2020 instituiu o 
Novo Fundeb com uma série de importantes alterações. 
Murilo Medeiros, explica um pouco sobre a importância 
desse novo FUNDEB e qual foi o papel do nosso partido 
na sua aprovação e regulamentação. 

 Na área internacional, a jornalista Rafaela Albu-
querque, nos chama a atenção sob a população que re-
side em ambientes de fronteira. A ideia de seu artigo é 
mostrar como o espaço territorial apresenta importante 



impacto sociocultural em seus morados. Para ilustrar 
sua linha de raciocínio a autora nos apresenta a situa-
ção do povo Chicano, pessoas nascidas e residentes nos 
Estados Unidos, mas de origem mexicana. Ao abordar o 
“Chicanismo”, Rafaela Albuquerque procura mostrar a 
luta de um povo por criar uma identidade própria. 

 A edição desse mês da Cadernos Liberais ainda con-
ta com os artigos da jornalista Maria Clara e do Historia-
dor Waldomiro Borges. Maria Clara procurou, com seu 
artigo, se debruçar sobre o papel desempenhado pelas 
mulheres nas eleições de 2022, mostrando os avanços 
e os desafios ainda presentes. Por sua vez, Waldomiro 
faz um importante resgate de um dos grandes políticos 
brasileiros: Marco Maciel. O texto de Waldomiro é uma 
forma de mostrar, sobretudo para os mais novos, a im-
portância que o “artífice do entendimento” (alcunha re-
cebida em sua biografia) teve para o amadurecimento 
político do Brasil. 

 Esperamos que vocês estejam gostando dos conteú-
dos disponibilizados em nossa revista Cadernos Libe-
rais. Lembrem sempre que estamos disponíveis para ou-
vir sugestões de novos textos para as próximas edições. 
Qualquer contribuição pode ser feita através de nossas 
redes sociais.   
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O Fundo estabelece o investimento a ser aplicado na 
estrutura das escolas, melhoria de equipamentos e ins-
talações, até o salário de professores. A ideia é que seja 
usado para combater a desigualdade regional

Murilo Medeiros

Principal fonte de financiamento da educação in-
fantil e dos ensinos fundamental e médio brasi- 
leiros, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-

to da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) tornou-se permanente no país 
em agosto de 2020, com a promulgação da Emenda 
Constitucional (EC)  108/2020.  O  União  Brasil  teve 
participação  direta  nesta grande conquista nacional. 
Criado em 2007 e com previsão de vigência até 31 de 
dezembro de 2020, o fundo teve sua perenidade relata-
da e articulada, na Câmara dos Deputados, pela deputa-
da federal Professora Dorinha Seabra Rezende (TO), à 
época, do Democratas, hoje União Brasil.

 Com uma vasta carreira ligada à educação públi-
ca, Professora Dorinha esteve à frente da Secretaria da 
Educação e Cultura do Estado do Tocantins por mais 
de nove anos e promoveu uma revolução educacional e 
cultural na região.
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Um dos mais importantes programas criados por ela foi 
a “Escola Comunitária de Gestão Compartilhada”, pro-
movendo uma série de avanços na relação escola/comu-
nidade, democratizando os recursos e dando autonomia 
de gestão às unidades de ensino. Devido ao sucesso, o 
programa foi copiado por diversos estados brasileiros.

 Ao relatar o Fundeb, Professora Dorinha realizou 
debates, reuniões e encontros com parlamentares, pes-
quisadores e setores ligados ao tema para acelerar a tra-
mitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
26/2020 (originalmente PEC 15/2015). Desde 2015, o 
Congresso Nacional tentava, sem sucesso, avançar na 
matéria. Em poucos meses, Professora Dorinha conse-
guiu, para o texto final, o consenso de mais de 90% dos 
parlamentares do Congresso Nacional, não sofrendo al-
terações no Senado. Todas as ideias apresentadas pela 
deputada foram acatadas.

 “Cerca de 49% das escolas do país não têm esgoto, 
29% não têm água, não tem banheiro, sala de aula de-
cente, biblioteca, então, nós não temos o direito de di-
zer que ‘não estamos conseguindo fazer uma educação 
básica pública de qualidade’. Precisamos ter seriedade, 
sentar à mesa para o debate e dizer: ‘vamos conseguir 
avançar neste desenho, neste formato, neste tempo’”, 
afirmou a deputada durante o período em que prepara-
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-va seu relatório sobre a PEC 26/2020.

 A votação pela continuidade do Fundeb, em agosto 
de 2020, foi histórica. Na Câmara, quase 500 dos 513 
deputados acataram as alterações sugeridas e, no Sena-
do, o relatório apresentado pela Professora Dorinha foi 
aprovado por unanimidade.

 “Demos um passo importante para uma nova cons-
trução histórica da educação pública brasileira, em re-
conhecimento a um compromisso com o setor, com o 
direito e respeito a todos os profissionais, professores, 
merendeiras, vigias. Queremos uma escola boa, com 
profissional comprometido e respeitado”, disse, emo-
cionada, a deputada, logo após a aprovação da PEC pela 
Câmara, no dia 21 de julho de 2020.

PEC DO FUNDEB Deputada Professora Dorinha, relatora da
PEC 26/2020 - Foto: TV Câmara | Reprodução
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FUNDEB E AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA
EC 108/202

 O Fundeb foi criado provisoriamente em 2007 a par-
tir do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Fundef). Seus recursos destinam- se a atender, exclusi-
vamente, escolas públicas da educação básica - creches, 
pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, en-
sino médio, educação especial e educação de jovens e 
adultos (EJA).

 O fundo corresponde a 63% do financiamento de 
toda a educação básica do país e é responsável por me-
tade dos gastos por aluno em 86% dos municípios bra-
sileiros. Ou seja, é um dos principais instrumentos de 
redistribuição de recursos, realocando valores em cada 
estado, entre o governo estadual e as prefeituras, para 
tornar o sistema educacional mais equitativo e menos 
desigual.

 Ele estabelece o investimento a ser aplicado desde a 
estrutura das escolas, melhoria de equipamentos e ins-
talações, até o salário de professores. A ideia é que o 
fundo seja usado para combater a desigualdade regional 
e para garantir um valor mínimo investido por aluno, 
igual em todos os estados. Os recursos do Fundeb vêm 
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de impostos e tributos que, por lei, devem ser aplicados 
no desenvolvimento do ensino, como ICMS, IPVA e IPI.

 Além de ter se tornado permanente, o novo Fundeb 
aumentou a participação da União no financiamento 
da educação infantil e dos ensinos fundamental e mé-
dio. Conforme estabelece a EC 108, a complementação 
da União aumentará gradativamente até atingir o per-
centual de 23% dos recursos que formarão o fundo em 
2026. Passou de 10% para 12% em 2021; 15% em 2022; 
17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; até alcançar 
23% em 2026.

 Com a nova sistemática de distribuição, mais de mil 
municípios que até então não recebiam a complementa-
ção da União passarão a ter acesso a esses recursos. De 
acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), os novos valores devem alcançar um 
patamar superior a R$ 35 bilhões em 2026, aumentan-
do os repasses de cerca de 1,4 mil municípios de maior 
vulnerabilidade no Brasil. O Fundeb servirá como uma 
mola propulsora para a diminuição das desigualdades 
regionais e para a melhoria da qualidade da educação 
em todo o país.

 A EC 108/2020 estabeleceu que pelo menos 70% 
dos recursos do Fundeb devem ser investidos no paga-
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mento de profissionais da educação básica. No modelo 
antigo, o percentual mínimo era de 60% e abarcava ape-
nas os profissionais do magistério. Ainda em relação a 
esses recursos, somente na educação infantil, pelo me-
nos 15% do valor anual total por aluno (VAAT) precisam 
ser destinados aos investimentos na rede de ensino.

UNIÃO BRASIL DE MÃOS DADAS COM A
EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PAÍS

 Desde que foi oficialmente criado, em fevereiro de 
2022, o União Brasil sempre deixou claro seu compro-
misso inegociável com a educação pública nacional. O 
partido, por meio de seus representantes, tem trabalha-

ESTIMATIVA DE PROGRESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO 
DA UNIÃO EM BILHÕES

CONSIDERANDO O VALOR DE COMPLEMENTAÇÃO DE 2020
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trabalhado pelo setor em seus projetos, parcerias, ideias 
e formulação programática por saber do papel transfor-
mador da educação na vida das pessoas. Essa tem sido 
uma das principais bandeiras do União em todas as 
frentes em que atua e nos debates, encontros e reuniões 
de que participa.

 O União Brasil entende que a importância da educa-
ção vai muito além do conhecimento teórico dos livros 
e das disciplinas curriculares. Ela é um agente transfor-
mador potente que atua diretamente na formação da ci-
dadania, do espírito público e na transformação social 
para o bem comum.

Murilo Medeiros, cientista político (UnB) e mes-
trando em Poder Legislativo (Cefor/Câmara dos De-

putados)
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DESTAQUE

COMO O CATAR FOI ESCOLHIDO
PRA SER SEDE?
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Ighor Branco

A Copa do Mundo no Catar traz à tona diferenças e 
contradições com alguns países do mundo que vão 
além dos costumes e cultura. A escolha da FIFA 

foi tratada como polêmica desde que o anúncio feito há 12 
anos. A decisão se baseou na argumentação de que o mun-
dial deveria ser disputado em uma região que nunca havia 
sediado o evento antes.

 O Catar levou porque, como um dos fatores, apresen-
tou um plano bilionário de investimento para adequar a 
Copa num ambiente que não possui tradição em sediar 
eventos multiculturais internacionais – e este acaba sendo 
um dos principais problemas.

 No país não existem leis que garantam igualdade de 
tratamento entre homens, mulheres, homossexuais e imi-
grantes – levados ao país para colaborar na construção da 
infraestrutura necessária para realização do evento.

 Milhares de trabalhadores vindos de diferentes países 
viajaram ao Catar com promessas de trabalho nas cons-
truções de estádios e infraestrutura para a Copa do Mun-
do. Ao chegarem, o cenário foi bem diferente do esperado: 
passaportes confiscados, alojamentos precários e superlo-
tados, regimes de trabalho excessivos e que não protegem 
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das temperaturas que chegam a 50ºC no verão. 

 De acordo com o jornal britânico The Guardian, até 
fevereiro de 2021, 6,5 mil indianos, paquistaneses, ne-
paleses, bengalês e cingaleses haviam morrido devido às 
péssimas condições de trabalho oferecidas. Esse número, 
segundo a Organização Mundial do Trabalho (OIT), é sub-
notificado pelo governo do Catar, que não registra mortes 
súbitas entre os trabalhadores.

 O governo do Catar contesta os números e ressalta as 
mudanças promovidas nas leis trabalhistas, como o esta-
belecimento de salário mínimo e a possibilidade de os tra-
balhadores se demitirem – o que antes só era possível com 
a autorização prévia do patrão. 

 A Fifa detém uma posição parecida com o país sede 
e nega o número de mortes, relutando a aplicar qualquer 
tipo de punição. Após ignorar severas denúncias, um grupo 
formado pela Anistia Internacional, Human Rights Watch, 
Football Supporters Europe e a Federação Internacional 
de Trabalhadores buscaram a Fifa com o objetivo de soli-
citar o pagamento de uma indenização de 440 milhões de 
dólares para um grupo de trabalhadores imigrantes que 
foram afetados pela negligência da federação.

 Em resposta, o presidente da principal entidade do fu-
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COPA MILIONÁRIA Apesar das más condições de trabaho, o Qatar os-
tenta em estrutura. Esses são quatro dos oito estádios contruídos para a 

competição

tebol, Gianni Infantino, afirmou que a produção de em-
pregos gerada pela Copa é benéfica “Quando você dá um 
emprego para alguém, mesmo em condições difíceis, você 
está dando dignidade e orgulho para aquela pessoa”, afir-
mou.

 Devemos criticar o Catar pelo tratamento dado a tra-
balhadores imigrantes, por ainda ter leis contra homosse-
xuais e pela exclusão das mulheres de diversas facetas da 
sociedade? Óbvio que sim. No entanto, todos aqueles que 
sabiam que o mundial seria no Catar e só agora resolveram 
expressar o descontentamento também merecem críticas.
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 Tudo que o mundo vem questionando e criticando em 
relação à Copa do Mundo já era sabido há muito tempo. 
Por que a ênfase não foi dada antes quando algo de con-
creto ainda poderia ter sido feito?

Como e quando Catar foi escolhido como sede?

 O processo de seleção dos anfitriões para as Copas do 
Mundo de 2018 e 2022 começou em 2009 com o recebi-
mento das inscrições. Em dezembro de 2010, foi realiza-
da a votação da Fifa, com Rússia e Catar emergindo como 
vencedores, respectivamente.

 Além do Catar, também Austrália, Coreia do Sul, Es-
tados Unidos e Japão apresentaram suas propostas para 
sediar a Copa do Mundo de 2022. Indonésia e México 
mostraram suas intenções, mas depois cancelaram suas 
candidaturas. No caso dos Estados Unidos e do México, 
mais tarde venceriam a disputa para co-sediar a Copa do 
Mundo de 2030, também com o Canadá.

A polêmica em torno da eleição

 A eleição do Catar foi cercada de controvérsias. Uma 
investigação de 2014 do jornal inglês The Sunday Times 
afirmou que o país árabe pagou mais de US$ 5 milhões 
(cerca de R$ 25,7 milhões) em propinas para garantir apoio 
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 à sua candidatura.

 A acusação, baseada em e-mails detalhando os supos-
tos pagamentos, ganhou força já que o Catar foi conside-
rado um local de “alto risco” de acordo com relatórios da 
própria Fifa, dado o calor intenso, com temperaturas su-
periores a 50 graus Celsius. A situação fez com que o cam-
peonato fosse adiado para novembro, em medida excep-
cional.

 Em 2018 , o The Sunday Times publicou outra inves-
tigação, desta vez acusando o Catar de realizar uma ope-
ração para espalhar propaganda negativa sobre seus dois 
principais rivais na candidatura ao local, Estados Unidos e 
Austrália.

 Como, então, o Catar foi escolhido? Logo após o voto 
de apoio da França, por exemplo, a Qatar Sports Invest-
ments comprou o Paris Saint-Germain Football Club; na 
mesma época, outra empresa do Catar comprou um pe-
daço da Veolia, uma empresa francesa de energia e resí-
duos. Sem contar: uma empresa ligada ao fundo soberano 
do Catar contratou o filho de Michel Platini, ex-chefe da 
federação europeia de futebol.
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Motivação para sediar a Copa

 Com tudo isso, surge a questão: por que o Catar iria 
querer sediar a Copa do Mundo?
 A resposta é que o país está esperando por um momen-
to como o das Olimpíadas de Pequim em 2008 na China 
— uma chance de retocar seus abusos de direitos humanos 
e brilhar no cenário global. Ao sediar a Copa do Mundo, 
o Catar quer projetar uma imagem cosmopolita, como a 
de seus vizinhos nos Emirados Árabes Unidos, sinalizando 
que está aberto para negócios, acolhendo turistas e atuan-
te na política global.

 Quando você pensa no Catar, seus líderes não querem 
que você imagine trabalhadores morrendo no calor escal-
dante, ou desconsiderar Doha como menos significativo 
quando comparado ao vizinho Dubai. Eles querem que 
você se lembre da emoção de ver Lionel Messi correndo 
para o gol, ou da alegria de uma defesa com a ponta do pé 
que desafia a física do goleiro alemão Neur.

 E é isso que o Catar vai conseguir depois desta Copa 
do Mundo — a menos que todos contem uma história dife-
rente, uma que chame a atenção do mundo e sirva de aler-
ta para outros regimes autoritários que estão assistindo.
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PROTESTO Camisa da Dinamarca carrega protesto contra Catar, utili-
zando modelo monocromático, deixando o símbolo quase que imper-

ceptível. Nas palavras do patrocinador, “não queremos ser visíveis duran-
te um torneio que custou a vida de milhares de pessoas”
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 Já houve alguns passos positivos nessa direção. As “ca-
misas de protesto” monocromáticas da Dinamarca são um 
exemplo. Durante a rodada de abertura das eliminatórias 
da Copa do Mundo, as seleções da Alemanha e da Noruega 
usaram camisetas com a mensagem: “Direitos Humanos”.

 No entanto, ainda é muito pouco. É importante ter em 
mente que a Copa do Mundo é mais do que um torneio 
de futebol e entretenimento. É também sobre desenvolvi-
mento em infraestrutura, mobilidade urbana, turismo, ge-
ração de empregos e, sobretudo, desenvolvimento social e 
direitos humanos. 

 A cena do futebol não é mais sobre 22 jogadores e uma 
bola. É sobre termos a oportunidade de sermos melhores 
em tudo. É uma arena única onde as nações podem com-
petir ferozmente e depois apertar as mãos. Deve represen-
tar o melhor de nós — nossa diversidade e humanidade co-
mum. Não é de admirar que regimes autoritários queiram 
assumir esses eventos para si. E é exatamente por isso que 
não podemos deixá-los.

Ighor Branco, Cientista Político
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As EJs vêm ganhando mais espaço nos centros de ensi-
no públicos e privados dentro e fora do país. Funcionam 
como escolas na formação de líderes, de profissionais de 
sucesso e cidadãos com consciência social e política

Murilo Medeiros

A primeira legislação do mundo a disciplinar a cria-
ção das empresas juniores (EJs) é do União Brasil. 
Desde que foi sancionada, em abril de 2016, a Lei 

13.267, também conhecida como Lei da Empresa Júnior,

BRASIL EM DEBATE

Inédita no mundo, Lei das
Empresas Júnior disciplina a
atividade há sete anos no Brasil
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tem servido de inspiração e modelo para dezenas de ou-
tros países que planejam implantar esse tipo de inova-
ção.

 Conhecidas por funcionarem como verdadeiras es-
colas na formação de líderes, de profissionais de suces-
so e, sobretudo, de cidadãos com consciência social e 
política, as EJs vêm ganhando cada vez mais espaço nos 
centros de ensino públicos e privados dentro e fora do 
país. Só no Brasil, o número de empresas juniores sal-
tou de 212, em 2012, para 2.400, em 2021 - um cresci-
mento acima de 1.000% em apenas oito anos.

 Se hoje o Brasil possui uma legislação inédita, forte 
e consistente estabelecendo critérios para a criação de 
tais entidades, isso se deve ao União Brasil. Em 2012, o 
então líder do Democratas no Senado e atual presiden-
te do Diretório do União no Rio Grande do Norte, José 
Agripino Maia, ciente da importância e necessidade de 
preparar o jovem para o mercado de  trabalho,  apresen-
tou  o  Projeto  de  Lei  437/2012,  propondo uma série 
de condições, critérios e incentivos para a criação das 
empresas juniores.

 A proposta foi tão elogiada que recebeu o apoio pú-
blico de dezenas de especialistas e de organizações li-
gadas ao setor, como o da Confederação Brasileira de 

Inédita no mundo, Lei das
Empresas Júnior disciplina a
atividade há sete anos no Brasil
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Empresas Juniores (Brasil Júnior), presente nos 26 es-
tados brasileiros e no Distrito Federal e representante 
de mais de 30 mil jovens empreendedores e de quase 
2,5 mil empresas juniores.

AGRIPINO MAIA A proposta foi comemorada, tendo sido definitiva-
mente aprovada em 06 de abril de 2016
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 À época, a proposta do União Brasil ganhou o re-
conhecimento de deputados e senadores das mais dife-
rentes legendas, desde opositores até apoiadores do go-
verno Dilma Rousseff. Pela importância do tema e pelo 
apelo nacional, o projeto de lei do senador José Agripi-
no, após tramitar no Senado e na Câmara, foi finalmen-
te sancionado pela presidente Dilma no dia 06 de abril 
de 2016.

 O senador José Agripino fazia oposição à gestão da 
então presidente e, mesmo assim, conseguiu que seu 
projeto fosse sancionado e se tornasse a primeira lei 
no mundo a disciplinar as EJs. O parlamentar chegou 
a afirmar publicamente que a criação dessa lei foi, sem 
dúvida, uma das maiores conquistas de sua vida públi-
ca, especialmente por impulsionar a preparação do jo-
vem para o mercado de trabalho.

 “A palavra de ordem é empreendedorismo, é capa-
citar o jovem. A empresa júnior é como luva para ofe-
recer condições de capacitação ao jovem na profissão 
que está aprendendo. Ele ganha experiência e entende 
que empreendedorismo é também tarefa da universi-
dade, das mais nobres”, afirmou o então senador, no 
dia 20 de junho de 2016, dois meses após a sanção de 
seu projeto, durante uma sessão do Senado Federal em 
comemoração à nova legislação.
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DEFINIÇÃO DE EMPRESA JÚNIOR, SEGUNDO A 
LEGISLAÇÃO

 Segundo a Lei nº 13.267, de 2016, as empresas ju-
niores são entidades organizadas como associações civis 
geridas por estudantes matriculados em cursos de gra-
duação de instituições de ensino superior, com o propó-
sito de realizar projetos e serviços que contribuam para 
o desenvolvimento acadêmico e profissional dos asso-
ciados, capacitando-os para o mercado de trabalho e in-
centivando o empreendedorismo.

 Em outras palavras, são associações sem fins lucra-
tivos em que os universitários colocam em prática as 
técnicas estudadas em sala de aula com clientes reais. 
Dados de 2021 da Brasil Júnior mostram que o país 
possui mais de 30 mil estudantes atuando como empre-
sários juniores nas mais de 2 mil empresas associadas 
à confederação, sediadas em 300 instituições de ensino 
superior presentes em todos os estados brasileiros.

 Em 2021, 40 mil projetos foram desenvolvidos e exe-
cutados pelas empresas juniores. O faturamento, nesse 
mesmo período, girou em torno de R$ 70 milhões. É 
importante ressaltar que todo o lucro obtido por meio 
dos serviços prestados por essas instituições deve ser 
reaplicado na manutenção da própria empresa júnior.
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O QUE É UMA EMPRESA JÚNIOR

 É necessariamente constituída por estudantes de 
ensino superior;
 Precisa ser reconhecida por alguma instituição de 
ensino;
 Deve estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ);
 Deve ter a supervisão de professores ou pro-
fissionais especializados;
 Tem gestão autônoma;
 Não tem fins lucrativos, mas educacionais;
 Poderá cobrar pela elaboração de produtos ou pres-
tação de serviços;
 Deve reinvestir a renda obtida na ativida-
de educacional.

 Com a Lei da Empresa Júnior, essas instituições ga-
nharam o direito a isenções tributárias, além da garan-
tia de espaço físico dentro da universidade. Os profes-
sores orientadores passaram a contar com carga horária 
específica para se dedicarem aos alunos. As atividades 
conduzidas pelas EJs passaram a ser reconhecidas como 
parte do programa de extensão universitária, com vali-
dade para o currículo dos alunos.

 Antes da Lei nº 13.267, de 2016, não havia uma re-
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gulamentação clara sobre as EJs. Com isso, centenas de-
las trabalhavam sem qualquer segurança jurídica. Com 
a legislação proposta pelo União Brasil, toda empresa 
júnior deve ser formada exclusivamente por universitá-
rios regularmente matriculados em instituições de ensi-
no superior.

 Também é exigido que os membros das EJs exerçam 
trabalho com fins educacionais. Para ser considerada 
empresa júnior, a organização precisa ter o objetivo de 
promover o desenvolvimento acadêmico e profissional 
dos alunos, podendo oferecer consultoria a micro e pe-
quenas empresas que não têm condições de contratar 
esses serviços.

 Além da qualidade técnica garantida pelo acompa-
nhamento de professores orientadores e de parceiros, 
os projetos desenvolvidos pelas empresas juniores pos-
suem um custo abaixo do praticado pelo mercado.

 As EJs permitem o primeiro contato do jovem com 
o mundo profissional, a partir de dois pilares: a educa-
ção para reduzir as desigualdades e o empreendedoris-
mo para gerar oportunidades.
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O IMPACTO DA LEI

 O Movimento Empresa Júnior (MEJ) surgiu na 
França em 1967 e chegou ao Brasil onze anos depois, 
em 1988. Para a Confederação Brasileira de Empresas 
Juniores (Brasil Júnior), apesar do início tardio, o MEJ 
brasileiro conseguiu protagonismo no setor, represen-
tando, atualmente, 76% do número de empresas junio-
res a nível mundial. Além disso, o país conta com mais 
empresas juniores que todo o continente europeu, sen-
do referência internacional em expansão frente a 46 na-
ções possuidoras de EJs.

EMPREENDEDORISMO José Agripino (União-RN) com membros da
Brasil Júnior
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 Segundo a Brasil Júnior, a aprovação da Lei nº 
13.267, de 2016, foi fator fundamental para a expansão 
do MEJ no Brasil. Um breve histórico entre os anos de 
2012 e 2021, relacionando o número de empresas ju-
niores e de instituições de ensino superior com EJs, evi-
dencia tal crescimento após a sanção da lei, conforme a 
tabela a seguir.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS JUNIORES
(2012 - 2021)

     O objetivo principal da Lei da Empresa Júnior é fa-
zer aquilo que o União Brasil acredita e pelo que traba-
lha: mudar o Brasil por meio do empreendedorismo e 
estimular o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
jovens brasileiros por meio de vivência profissional. É 
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torná-los atraentes para o mercado de trabalho e dar 
a eles mais oportunidades. É gerar autoconfiança, voz 
ativa e segurança profissional em uma juventude em-
preendedora cuja atuação é primordial para o desenvol-
vimento do país.

Murilo Medeiros, cientista político (UnB) e mes-
trando em Poder Legislativo (Cefor/Câmara dos De-

putados)
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O programa da Escola de Líderes do Instituto Índigo tem 
trabalhado com jovens de todas as regiões do país, visan-
do a formação de Agentes de Transformação

Rochelly Pinho

Jovem Índigo: um laboratório
para formação de novas
lideranças
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Um ambiente que provoca, tira da zona de con-
forto, induz a busca de identificação e soluções 
de problemas. Assim, o Jovem Índigo, progra-

ma da Escola de Líderes do Instituto Índigo, tem traba-
lhado com jovens de todas as regiões do país, visando 
a formação de Agentes de Transformação. Ao longo de 
quatro edições, o Jovem Índigo já reuniu mais de 150 
jovens em imersões, em Brasília.  Com uma programa-
ção densa e extensa com mentoria, rodas de conversa, 
workshop, visita ao Congresso Nacional, palestras. O 
programa objetiva ser um laboratório de formação de 
novas lideranças políticas.

Jovem Índigo: um laboratório
para formação de novas
lideranças
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A nossa missão é apoiar, estimular e fortalecer 
a liderança desses jovens de forma que eles se 

sintam capazes e motivados a participarem cada vez 
mais das decisões das suas comunidades, bairros, ci-
dades e do País”, destacou o presidente do Instituto e 
ex-ministro da Educação, Mendonça Filho.

 O Jovem Índigo foi idealizado para selecionar jo-
vens em todo o país que já ocupem cargos públi-
cos, estudantes, militantes jovens do partido 
e interessados em ser agentes de transfor-
mação. Na interação entre jovens de dife-
rentes regiões e o conhecimento de pro-
blemas diversos enfrentados por cada um 
deles, a União Jovem, braço da juventude 
do União Brasil, tem sido um parceiro im-
portante. “É perceptível o amadurecimento 
deste programa ao longo de quatro edições. 
Amadurecimento dos participantes, que já che-
gam conhecendo o programa, e do Instituto. Um 
amadurecimento institucional quando a gente aprende 
com os eventos realizados e passa a incrementar de for-
ma eficiente o programa, que tem crescido junto, sido 
alvo de procura nos estados e gerado até fila de espera 
por inscrições”, avalia o coordenador de formação o In-
digo, Tiago Levi.

“Foi uma troca ma-
ravilhosa, de cultura, 
pensamentos e conhe-

cimentos, é sempre 
gratificante ver a ju-

ventude disposta a fa-
zer acontecer através 

da política”

“
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 O presidente Nacional da União Jovem, Lucas Mo-
reno, reforçou que o foco é ser uma juventude que for-
me quadros políticos qualificados para ocupar espaços 
públicos. “Desse ambiente de diálogo, desse ambiente 
de construção, que a gente consiga levantar e formar 
nomes para ocupar cargos em 2024.

 Para que as prefeituras, as câmaras municipais, te-
nham oportunidade de ter jovens qualificados que 

saiam desse ambiente”, pontuou.
    Juliana Guimarães comanda, em cada edi-

ção, a mentoria da imersão. Com vasta ex-
periência em gestão de negócios, estraté-
gia e inovação, tendo auxiliado empresas 
multinacionais que estavam começando 
suas operações locais como a Uber e Cabi-

fy, Ju, como é conhecida, participou com o 
Instituto Índigo da concepção do programa. 

“É uma iniciativa do Instituto para identificar no-
vas lideranças e prepará-las para uma nova geração po-
lítica. A partir desta formação, eles estarão preparados 
para identificar problemas e desenhar soluções que se-
jam de fato exequíveis para que a gente possa mudar o 
nosso País, um município por vez”, afirmou Juliana.

 Ao todo são mais de 25 horas/aula de conteúdo du-

“Foi uma troca ma-
ravilhosa, de cultura, 
pensamentos e conhe-

cimentos, é sempre 
gratificante ver a ju-

ventude disposta a fa-
zer acontecer através 

da política”
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rante os três dias de evento, que garantem aos parti-
cipantes certificação. Os eventos contam com palestras 
do cientista político e coordenador de formação do Ins-
tituto Índigo, Tiago Levi, e do cientista político e asses-
sor legislativo no Senado Nacional, Murilo Medeiros. O 
Jovem Índigo tem duas etapas. A primeira já realizou 
quatro edições em 2022 e começa 2023 com nova tem-
porada em janeiro. A segunda etapa do Jovem Índigo 
começa a ser executada também em 2023 e vai trabalhar 
com projetos formatados pelos jovens participantes da 
primeira etapa, que serão avaliados e selecionados.

 O cientista político pernambucano, Waldomiro Bor-
ges que tem como estudo de caso dentro da academia, a 
política local, destacou que o programa Jovem Índigo é 
uma abertura de mente. “Há projetos possíveis de serem 
executados com responsabilidade, bastos custos e prin-
cipalmente aqueles que melhorem a vida das pessoas. 
Essa provocação nos faz refletir sobre o nosso próprio 
espaço e como agentes diretos propomos soluções que 
unindo-se as técnicas que a política pública trabalha. 
Tornamos reais nossos sonhos”, destacou Waldomiro, 
que participou da segunda imersão desta primeira edi-
ção do Jovem Índigo. 

 “Tenho certeza de que cada um tem um potencial 
enorme para mudar e conseguir fazer um pouquinho 
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mais por nossos lugares. Foi uma troca maravilhosa, 
de cultura, pensamentos e conhecimentos, é sempre 
gratificante ver a juventude disposta a fazer aconte-
cer através da política. Levo cada um e esses dias em 
minha mente e coração tendo a certeza de que cada 
segundo valeu a pena”, destacou a estudante de psico-
logia, Luzilene Custódio, da Bahia.

 As parcerias do Instituto Índigo com o União Jovem 
têm gerado, ainda, grandes encontros entre a juventude 
interessada em políticas públicas. Além do Jovem Ín-
digo foram realizados sete encontros de outro projeto 
fruto desta parceria, o Jovens Pelo Brasil, que já esteve 
em Natal, Fortaleza, Rio de Janeiro, Goiás e Acre. 

Rochelly Pinho, jornalista (Uninassau)
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COPA DO MUNDO: COMO ESTAVA 
A POLÍTICA NO BRASIL NOS ANOS 

EM QUE FOI CAMPEÃO?
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Futebol e política elementos que vivem juntos e mistu-
rados. Será? Vamos conferir essa mistura no Brasil em 
eventos como a Copa do Mundo

Ighor Branco

A seleção brasileira é uma das favoritas ao título 
da Copa do Mundo de 2022. A expectativa pelo 
hexa ocorre num momento em que Luiz Inácio 

Lula da Silva, presidente eleito, forma seu governo, e 
Jair Bolsonaro, atual presidente derrotado em sua ten-
tativa de reeleição, vê apoiadores contestarem o resul-
tado das urnas, com manifestações alegando fraude e 
pedidos de intervenção federal. 

 Nesse contexto, cabe relembrar como os cinco títu-
los da seleção brasileira nas Copas do mundo dialoga-
ram com a política.

 1958: O Brasil da Bossa Nova

 O Brasil ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez 
na Suécia em 1958 – no mesmo ano em que o cantor 
e compositor João Gilberto gravou o álbum “Chega de 
saudade”, considerado o marco inicial da bossa nova. 
O então presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), o 
JK, tentava cumprir a promessa de fazer o país crescer 
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50 anos em cinco: o país se industrializava e Brasília, em 
construção, começava a se transformar em realidade.

 Com a vitória na final por 5 a 2 contra a Suécia, o 
Brasil superava o “complexo de vira-lata”, como escre-
veu o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues em crô-
nica meses antes do Mundial. A expressão fazia alusão 
ao hábito do brasileiro de se julgar inferior e remete em 
partes a uma das maiores frustrações futebolísticas bra-
sileira: a derrota na final da Copa do mundo de 1950 
para o Uruguai, por 2 a 1, em pleno estádio do Mara-
canã – o episódio conhecido como Maracanazo.

 JK aproveitou o título inédito para associar a sua 
imagem à da seleção brasileira, sob Pelé, Garrincha e 
companhia, ao enviar o avião presidencial para buscar 
os atletas e recebê-los no Palácio do Catete, antiga sede 
do governo federal no Rio de Janeiro.

 1962: Jango e Parlamentarismo

 Na Copa do Mundo do Chile em 1962, a seleção bra-
sileira estava com a autoestima alta pela conquista no 
Mundial anterior. O cinema brasileiro conquistava um 
mês antes da Copa a cobiçada Palma de Ouro do Festi-
val de Cannes, com o filme “O pagador de promessas”, 
de Anselmo Duarte. Mas o evento ocorreu em um mo-
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1958 Há 64 anos, o Brasil conquistava o primeiro título na Copa do
Mundo de futebol

mento político tumultuado no Brasil.

 O então presidente Jânio Quadros havia renunciado 
em agosto de 1961 abrindo espaço a uma crise política. 
Ele acreditava que haveria um movimento do Congres-
so Nacional, das Forças Armadas e da sociedade para 
que ele ficasse, o que poderia lhe conferir mais poderes, 
mas isso não ocorreu.

 O vice, João Goulart, o Jango, estava em missão ofi-
cial na China e sofria resistência dos militares, do em-
presariado e da Igreja Católica, que tentaram evitar que 
ele assumisse o poder.
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 Houve, todavia, um movimento em apoio a Jango, 
conhecido como campanha da legalidade, liderada pelo 
então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizo-
la, com outros governadores, parte do Exército, a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) e a UNE (União Na-
cional dos Estudantes), entre outros.

 Diante disso, o Congresso Nacional promoveu um 
golpe, aprovando a mudança de sistema de governo para 
o parlamentarismo. Jango aceitou a decisão dos parla-
mentares e passou a dividir os poderes com um primei-
ro-ministro. O sistema parlamentarista não funcionou 
bem e um plebiscito, que seria realizado sobre o sistema 
de 1965, foi antecipado para janeiro de 1963 devolvendo 
os poderes de presidente a Jango.

 A campanha pelo plebiscito ocorreu em paralelo à 
realização da Copa, que à época era transmitida pelo rá-
dio. Jango buscou se associar à imagem de esportista e 
teve papel relevante em um episódio de bastidor. Gar-
rincha foi expulso na vitória contra o Chile na semifinal, 
o que lhe tiraria da final contra a Tchecoslováquia. Mas 
Jango e Tancredo Neves, à época primeiro-ministro, in-
tervieram junto à Fifa, que perdoou o brasileiro. O Brasil 
venceu por 3 a 1 a Tchecoslováquia na final e conquistou 
o bicampeonato. Jango recebeu a equipe no Palácio do 
Planalto, sede do governo federal, já em Brasília.
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 1964: A Ditadura e o ufanismo

 A turbulência política do início dos anos 1960 cul-
minou na ditadura militar (1964-1985). O tricampeo-
nato veio na Copa do Mundo do México em 1970, que 
ocorreu em um dos momentos mais críticos do regime 
– depois do Ato Institucional n˚ 5, baixado em dezem-
bro de 1968. O ato suspendeu direito civis e políticos e 
intensificou a repressão, com torturas e assassinatos de 
opositores do governo.

 Nesse período, a relação futebol e política ficou ain-
da mais íntima. O então mandatário Emílio Garrastazu 
Médici, que ascendeu ao poder em 1969, pediu a con-
vocação do jogador Dario, conhecido como Dadá Ma-
ravilha, para a seleção. O então treinador João Salda-
nha respondeu pela imprensa: “Ele escala ministério, 
eu escalo o time”. Duas semanas depois, Saldanha, que 
era militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro), 
foi demitido e substituído por Mário Lobo Zagallo, que 
convocou Dario para o torneio.

 Além da ingerência no time, Médici tentou colar a 
sua imagem, e a do regime, à da seleção brasileira, ao 
evocar o patriotismo e ao adotar campanhas ufanistas, 
como o jingle “Pra frente, Brasil”.
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REGIME MILITAR Propagandas desenvolvidas pelo regime ditatorial
durante a Copa do Mundo de 1964

 Essa foi a primeira Copa transmitida pela televisão 
no país. Com Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, 
a seleção brasileira venceu por 4 a 1 a Itália na final e o 
sucesso do time serviu como propaganda política da di-
tadura, assim como o ditador italiano Benito Mussolini 
fez em 1934 e o argentino Rafael Videla, em 1978.
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 1994: O Plano Real

 Após um hiato de 24 anos, a seleção brasileira vol-
tou a ser campeã da Copa do Mundo, realizada nos Es-
tados Unidos em 1994. O tetracampeonato veio na es-
teira do processo de redemocratização, mas com forte 
apelo econômico. Era o período do Plano Real e naquele 
mesmo ano houve eleição presidencial meses depois do 
Mundial.

 O então presidente Itamar Franco lançou em 1994 o 
Plano Real com parte de um plano econômico para aca-
bar com a hiperinflação, que chegou a 2.477% ao ano em 
1993, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo). Durante a Copa, o governo im-
plementou a URV (Unidade Real de Valor), entre março 
e julho, enquanto ainda usava o cruzado real como moe-
da de pagamento. A partir de 1˚ de julho, o real passou a 
valer como moeda corrente. Em 1994, o país enfrentava 
inflação média de 40% ao mês e 3.000% ao ano, mas o 
cenário começou a mudar a partir da implementação da 
nova moeda.

 A seleção brasileira, de Romário, Bebeto, Dunga e 
Taffarel, tornou-se tetracampeã ao vencer a Itália por 
3 a 2, nas disputas de pênaltis, após a partida terminar 
em 0 a 0.
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1994 Taffarel foi um dos grandes destaques da Copa de 1994.
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Itamar Franco recebeu, no Palácio do Planalto, a equipe 
tetracampeã e cerca de três meses depois, o ex-ministro 
da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, um dos res-
ponsáveis pela criação do Plano Real, elegeu-se presi-
dente da República.

 2002: Eleição da mudança

 O pentacampeonato foi conquistado na Copa do 
Mundo realizada na Coreia do Sul e no Japão em 2002. 
Com atuações marcantes de Ronaldo, Rivaldo e Ronal-
dinho Gaúcho, a seleção brasileira venceu por 2 a 0 a 
Alemanha numa Copa em que os jogos eram transmiti-
dos de madrugada ou de manhã cedo no Brasil por cau-
sa do fuso horário de 12 horas de diferença.

 O então presidente Fernando Henrique Cardoso es-
tava no final do mandato. Após o título, ele recebeu o 
time no Palácio do Planalto, mas – diferentemente de 
Itamar Franco – viu um opositor vencer a eleição da-
quele ano: Luiz Inácio Lula da Silva derrotou o candida-
to governista, José Serra.

 À época, o governo FHC havia estabilizado a econo-
mia, mas a sociedade demandava mais políticas sociais. 
Lula, que já havia disputado e perdido três eleições, ele-
geu-se para o primeiro mandato, suavizando a imagem 
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que no passado era associada ao radicalismo, incorpo-
rando o “Lulinha paz e amor”, e se elegendo presidente, 
cargo no qual articularia a realização da Copa do Mun-
do no Brasil em 2014.

 Agora, com Lula de volta ao poder e com o desenro-
lar da Copa do Mundo de 2022 no Catar, resta saber se 
o desempenho da seleção brasileira ajudará ou não na 
unificação de um país – que tenta aos poucos resgatar a 
camisa e as cores da bandeira de um movimento políti-
co derrotado nas urnas.

Ighor Branco, Cientista Político (UFPE)

PENTACAMPEÕES Seleção brasileira na Copa do Mundo de 
2002, quando foi conquistado o pentacampeonato
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ELEIÇÕES 2022 Mulheres na eleição de 2022:
números crescem, mas 

realidade ainda é desigual
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Com 33,3% de candidatas nas esferas federal, esta-
dual e distrital, o número ainda está distante da pro-

porção das mulheres representantes de 53% do eleito-
rado do país

Maria Clara Ferreira

As candidaturas femininas bateram recorde em 
2022, mas nada que chegue perto da represen-
tatividade do eleitorado. Com 33,3% dos regis-

tros nas esferas federal, estadual e distrital – sem sub-
trair daí as possíveis candidatas laranjas para atingir a 
cota – o número ainda está distante da proporção das 
mulheres representantes de 53% do eleitorado do país. 

 Na última eleição, 9 dos 27 estados não teve nenhu-
ma candidatura feminina: Alagoas, Amapá, Bahia, Cea-
rá, Espírito Santo, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina 
e São Paulo. Desse total, apenas Pernambuco e o Rio 
Grande no Norte elegeram de fato suas representantes 
em 2022, Raquel Lyra (PSDB) e Fátima Bezerra (PT). 
Dessa maneira, o Brasil iguala a quantidade pífia alcan-
çada pela última vez na eleição de 2010, quando Rosea-

Mulheres na eleição de 2022:
números crescem, mas 

realidade ainda é desigual
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na Sarney e Rosalba Ciarlini foram eleitas no Maranhão 
e no Rio Grande do Norte, respectivamente.

 No cenário nacional, as chapas que participaram 
da disputa pelo segundo turno presidencial não tinham 
mulheres em suas cabeças ou vice-lideranças. Apesar 
desse cenário, a senadora Simone Tebet ainda conse-
guiu se apresentar como a terceira via mais viável e ul-
trapassou Ciro Gomes, terminando a primeira etapa da 
eleição ocupando o terceiro lugar entre os mais votados. 
Mesmo com menos protagonismo, vale lembrar que a 
chapa de Simone era totalmente feminina e dividida 
com a também senadora Mara Gabrilli. 

 Como tentativa de compensar, Lula e Bolsona-
ro apostaram na inserção de suas primeiras-damas na 
campanha e na propaganda eleitoral. Responsável pelo 
jingle “Brilha uma estrela”, Janja foi a “voz feminina” de 
Lula, mobilizando artistas e influenciadores, principal-
mente nas pautas das mulheres. Sua presença também 
buscou deixar o petista mais leve e menos antiquado. 
Para diminuir a rejeição de Bolsonaro entre as mulhe-
res, Michelle apostou na pauta de costumes e fez uma 
campanha mais próxima à igreja. Ela já foi apontada, 
inclusive, como exemplo de “mulher da pátria”. 

56 |  Cadernos Liberais



O case Pernambuco

 Indiscutivelmente a última eleição foi de ineditis-
mo e protagonismo feminino em Pernambuco. De uma 
vó vez, o estado elegeu seu maior número de deputadas 
federais, a primeira senadora e a primeira governadora 
– em uma chapa formada por duas mulheres. 

 Ainda que o número não seja expressivo, a quebra 
da tradição que levava apenas uma candidata por man-
dato à Câmara Federal desde 1982 é algo a se destacar. 
Afinal, em 2023 chegam três vozes femininas ao plená-
rio: Clarissa Tércio (PP) – que ficou em segundo lugar 
geral, com 240 mil votos –, Maria Arraes – irmã de Ma-
rília Arraes (Solidariedade), com 104 mil votos –, e Iza 
Arruda (MDB) com 103 mil votos. Todas fazem sua es-
treia em Brasília. 

 Pernambuco também contará, pela primeira vez, 
com uma mulher no Senado: Teresa leitão (PT). For-
temente apoiada pelo ex-presidente e presidente eleito 
Lula, a ex-deputada estadual teve mais de 2 milhões de 
votos e venceu uma eleição folgada para o pleito.

 Quanto ao Palácio do Campo das Princesas, o fato 
novo já surge em um segundo turno inédito entre duas 
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MULHERES EM CENA Em 2022, Raquel Lyra é eleita
governadora do estado de Pernambuco

candidatas. Também aliada de Lula, Marília Arraes lide-
rou as pesquisas durante toda a campanha. Atrás, cor-
ria uma disputa entre quatro candidatos com chances 
reais terminar o primeiro turno na vice-liderança. No 
dia da votação, um ataque cardíaco levou ao falecimen-
to do marido de Raquel Lyra (PSDB) e acabou trazendo 
mais comoção ao debate. 

 Já no segundo turno, Marília tentava adesão total do 
eleitorado de Lula – que venceu em Pernambuco com 
66,9% dos votos válidos –, enquanto Raquel se manti-
nha neutra do posicionamento presidencial e construía  
um palanque mais à direita, sem rejeitar os segmentos 
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esquerdistas que a quisessem apoiar. Enquanto Marília 
nacionalizava o debate, Raquel priorizava oferecer a sua 
gestão em Caruaru como vitrine. Em comum, ambas se 
colocavam como oposição ao atual governo Paulo Câ-
mara (PSB) no estado. A tucana foi eleita com 58,70% 
dos votos válidos. 

 Para potencializar a força feminina da chapa ganha-
dora, a vice Priscila Krause era tudo menos figurativa. 
Ex-vereadora e ex-deputada estadual, a jornalista é um 
nome forte da oposição nos governos do PSB no Reci-
fe e em Pernambuco. Reconhecida principalmente pela 
pauta da transparência e fiscalização dos gastos públi-
cos, ela foi responsável por apresentar Raquel à capital 
– cerca de 2 horas de distância da cidade comandada 
pela governadora eleita – e introduzi-la ao seu eleitora-
do de centro-direita. 

 O público feminino também é maioria no estado, 
representando 53,58% dos 7.018.098 eleitores aptos a 
votar em Pernambuco em 2022. Em 170 dos 185 muni-
cípios pernambucanos as mulheres são maioria do elei-
torado. A cidade com o terceiro maior colégio eleitoral 
do estado, Olinda conta com o maior percentual de voto 
feminino (55,49%), seguido pelo Recife e por Caruaru, 
que também superam os 55% de eleitoras.

Maria Clara Ferreira, jornalista (Unicap) e
socialmedia
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TEC & INFO O que são Nudges e qual o 
potencial de uso em políticas 

públicas
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O que são Nudges e qual o 
potencial de uso em políticas 

públicas
Sugestões, sutilezas ou pequenos incentivos sem força 
de coação. Assim são os ‘nudges’. No setor público, os 

ganhos para a área de políticas públicas são amplos e 
diversos

Ighor Branco

Em 2017, o Prêmio Nobel de Economia foi dado 
a Richard Thaler, Professor da Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos, pela sua contribuição 

para a área de Economia Comportamental, com a teoria dos 
‘nudges’ – uma abordagem que guia as pessoas a tomarem 
certas decisões, ou fazerem determinadas escolhas, ao 
influenciar seus comportamentos.

 O intelectual propõe que muitas vezes as decisões que 
tomamos são carregadas de limites cognitivos, vieses ou 
hábitos e, por assim, às vezes não são tão adequadas quanto 
gostaríamos. É a partir daí que entra o ramo da economia 
que estuda o comportamento dos agentes.

 O campo da economia clássica aborda um padrão 
de decisões feito de forma racional e lógica, enquanto 
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a economia comportamental abre discussão para ações 
irracionais e busca entender o porquê dessas ações. Os 
‘nudges’ fazem parte disso, apontando para o fato de 
que os seres humanos tendem a fazer mais escolhas ins-
tintivas do que racionais.

DEFINIÇÃO

 Sugestões, sutilezas ou pequenos incentivos sem 
força de coação. Assim se caracterizam os ‘nudges’. Co-
nhecidos como “empurrãozinhos”, eles se destacam por 
serem alternativas de baixo custo aplicáveis às mais di-
versas áreas, como na formulação de políticas públicas, 
questões ambientais e até finanças públicas.

 No setor público, os “incentivos” se ampliam para as 
fortes imagens avisando sobre os efeitos indesejáveis de 
fumar, até a arquitetura de um site governamental que 
lista determinados itens antes de outros, direcionando 
os cidadãos a clicarem naqueles links. Tais arquiteturas 
são pensadas para atingir determinados objetivos so-
ciais, como aumentar o número de doadores de órgãos, 
colocando a doação como opção padrão automática – 
passível de alteração – para tomadores de crédito imo-
biliário.

 Assim, em vez de os cidadãos optarem por serem 
doadores de órgãos, devem optar por não doar, caso 
prefiram. Essa mudança simples tem o potencial de fa-
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NOBEL DE ECONOMIA O norte-americano de 72 anos ven-
ceu o Nobel por suas contribuições para a economia

comportamental   
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zer com que o número de doadores de órgãos aumente 
significativamente.

 Essa é uma área tão promissora no campo das polí-
ticas públicas que o Governo Britânico criou uma “Uni-
dade Nudge”, focada em desenhos de escolhas que aju-
dem a população a desenvolver melhores hábitos. 

POTENCIAL 
    
 Os “incentivos”, por definição, devem ser de baixo 
custo. Nesse sentido, os ganhos para a área de políticas 
públicas são amplos e diversos. Além disso, os ganhos 
para as pessoas são amplificados a partir da premissa de 
que a implementação também deve ser simples. Assim, 
o “arquiteto de escolhas” tem o potencial de incentivar 
certos comportamentos favoráveis baseados em ganhos 
coletivos.

    Outro ponto positivo também, que favorece a con-
cepção democrática do mecanismo, é o seu alinhamen-
to à uma concepção de “liberdade positiva”. Ou seja, os 
“nudges” conferem os recursos necessários para o cum-
primento das próprias potencialidades e controle das 
próprias ações – algo que também é defendido pelo li-
beralismo. 

    São exemplos de “nudges” os caminhos sugeridos pe-
los GPSs, as advertências nos maços de cigarro, as con-
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figurações padrão nos aplicativos, os avisos legais nos 
rótulos de alimentos e as campanhas educativas do tipo 
“se beber, não dirija”.

IMPLICAÇÕES

 Apesar dos ganhos claros, é preciso dizer que os 
“nudges” estão diretamente ligados ao poder de incre-
mentação dos arquitetos, nesse sentido, é preciso que o 
processo seja o mais compartilhado possível entre uma 
equipe diversa para que se evite estimular comporta-
mentos desfavoráveis às pessoas.

 Assim, é preciso sempre ter em mente de que além 
de apresentar as alternativas, os arquitetos têm o poder 
de definir uma opção padrão – que tem como base a não 
escolha das pessoas e o bem médio comum.

Ighor Branco, cientista político
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A nossa abordagem sobre o termo “fronteira” se dará mais em termos simbólicos, do que geográficos e políticos, 
uma vez que compreendemos o solo como espaço de memórias, de lembranças, de histórias pessoais e coletivas. 
Em uma região fronteiriça, a forma com que nos relacionamos com o espaço parte de uma lacuna entre raízes 

locais e de origens com o desconhecido, o entrelugar.

INTERNACIONAL

A influência da fronteira México/EUA na formação 
de uma identidade cultural: o caso dos chicanos

A principal ideia por trás do chicanismo era o retorno das características ancestrais e pré-coloni-
ais do antigo território mexicano para reafirmar o orgulho de suas origens. Caracteriza-se, tam-
bém, por abraçar o hibridismo cultural

Rafaela Albuquerque
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A nossa abordagem sobre o termo “fronteira” se dará mais em termos simbólicos, do que geográficos e políticos, 
uma vez que compreendemos o solo como espaço de memórias, de lembranças, de histórias pessoais e coletivas. 
Em uma região fronteiriça, a forma com que nos relacionamos com o espaço parte de uma lacuna entre raízes 

locais e de origens com o desconhecido, o entrelugar.

A influência da fronteira México/EUA na formação 
de uma identidade cultural: o caso dos chicanos

A principal ideia por trás do chicanismo era o retorno das características ancestrais e pré-coloni-
ais do antigo território mexicano para reafirmar o orgulho de suas origens. Caracteriza-se, tam-
bém, por abraçar o hibridismo cultural

Rafaela Albuquerque
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 Por essa razão, não podemos encarar o termo “fron-
teira” de um ponto de vista objetivo apenas. Mas, de 
uma construção cultural que carrega diversos significa-
dos. Neste artigo, iremos ilustrar essa questão através 
da discussão do ambiente de fronteira entre México e 
Estados Unidos e sua relevância na formação da identi-
dade dos chamados povos “chicanos”. 

 Na guerra México-Estados Unidos (1846-1848), 
um vasto território mexicano fora incorporado ao país 
americano, abrangendo toda área que hoje conhecemos 
como Sudoeste dos Estados Unidos, conforme o acordo 
de paz conhecido como Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

GUERRA O território incorporado no conflito Estados Unidos 
- México hoje correponde a todo o sudoeste do país.
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 Assim, da noite para o dia, uma cultura dominante 
passou a ser margem. A guerra, neste sentido, trouxe e 
ainda traz diversas repercussões ao povo méxico-ameri-
cano, uma vez que eles se sentem sem pertencer nem a 
nação mexicana, que rejeita sua cultura exposta ao con-
quistador, nem à americana, uma vez que os dominado-
res não os veem como seus iguais. 

 Famílias tiveram suas terras conquistadas e dividi-
das. Não conseguiram manter as relações como eram 
antes, já que de uma hora para outra, uma parte ficara 
no lado mexicano e outra no americano. Com o passar 
dos anos, essas diferenças culturais só se agravaram no 
sentido de que os chicanos ao incorporarem traços da 
cultura anglo-americana, passaram a viver em uma en-
cruzilhada na sua formação identitária, pois habitam 
entre lugares e sistemas de valores em oposição. 

 A famosa escritora chicana Glória Anzaldúa descre-
ve que o sentimento de habitar uma terra de fronteira 
é como conviver eternamente com uma ferida aberta, 
uma dor sentida e nunca cicatrizada que remete a seus 
ancestrais. A fronteira neste sentido perde seu caráter 
apenas geográfico. Torna-se uma divisão entre as pró-
prias pessoas que se segregam não podendo nunca se 
unificar. 

 Estima-se que cerca de cem mil mexicanos ficaram 
sem moradia e tratados como mercadoria, foram ane-
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xados aos Estados Unidos juntamente com as terras ao 
final da guerra.

 Desse momento em diante, o mito da superiorida-
de americana passou a prevalecer e àqueles que tiveram 
que reconstruir suas vidas nesse outro país foram rele-
gados a subempregos e condições precárias. Para pio-
rar, com as baixas sofridas na guerra, o México nunca 
conseguiu recuperar-se economicamente e vive ainda 
hoje dependente da economia do país vizinho. 

 As pessoas buscam fazer a travessia em busca de me-
lhores condições de vida, pois com a desvalorização da 
moeda, e do grande desemprego na sua terra natal, rece-
ber em dólar mesmo sendo bem abaixo do que qualquer 
americano receberia na mesma função, é muito mais do 
que se ganharia ficando em seu país de origem.

FERIDA ABERTA Glória Anzaldúa escreveu sobre a
experiência de viver em fronteira
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 Devido à histórica negligência e repressão dos povos 
mexicanos anexados involuntariamente ao território 
americano, expressas na marginalização social, econô-
mica e linguística desses cidadãos e na própria sujeição 
à denominações como “hispânico” ou “latino”, os méxi-
co-americanos sentiram a necessidade de se afirmarem. 
Para isso, buscaram em suas próprias raízes culturais 
um sentimento de nacionalismo cultural que os diferen-
ciasse, mas que os permitissem lutar por espaço dentro 
dessa sociedade. Para tanto, criaram o termo “chicano” 
na década de 60 para se autodesignarem. 

 O termo “chicano” surgiu como uma resposta às di-
versas designações, muitas vezes negativas, dadas pelos 
anglo-americanos aos méxico-americanos. No sentido 
de dar uma nova orientação e um sentimento de orgu-
lho ao assumirem suas origens culturais e suas dife-
renciações. Principalmente usado pelos jovens em suas 
comunidades, o termo serviu como militância para dar 
força ao movimento e unificá-lo a nível nacional. Con-
tudo, é necessário que salientemos aqui que nem todo 
mexicano considera-se chicano, uma vez que toda uma 
ideologia perpassa essa caracterização.  

 A principal ideia por trás do chicanismo era o retor-
no das características ancestrais e pré-coloniais do an-
tigo território mexicano, no intuito de reafirmar o orgu-
lho de suas origens. Porém, também se caracteriza por 
abraçar o hibridismo cultural. 
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Devemos apenas ter o cuidado de não acharmos que o 
ser híbrido é aquele que junta, no caso dos chicanos, 
parte da cultura mexicana com parte da americana, por-
que não é isso que ocorre. A assimilação das culturas 
não é um processo matemático imutável, mas sim, com-
plexo que carrega consigo muitas contradições. É um 
processo que redefine identidades num ponto de vista 
multicultural, em que as relações de poder de margem e 
centro não possuem mais fronteiras definidas. 

 Há uma citação muito bonita que demonstra a com-
plexidade dessa questão em relação ao hibridismo en-
volvido no ser chicano, pontuada pela escritora Anzal-
dúa que diz assim: 

 Assim, a autora reafirma sua identidade e aponta 
que a mestiçagem faz parte do ser chicano.

Nós somos uma sinergia de duas cultu-
ras com vários graus de mexicanismos 
ou americanismos. Eu internalizei tan-
to o conflito da fronteira que às vezes eu 
acho que um cancela o outro e que nós 
somos zero, nada, ninguém. Às vezes 
não sou nada nem ninguém, mas mes-
mo quando eu não sou, eu sou.

“

“
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 Todo o conflito que o ambiente de fronteira gera em 
suas vidas deve servir para que abracem sua cultura de 
origem e desconstruam o que há de errado e mal inter-
pretado na herança cultural deixada pelos seus ances-
trais indígenas.

 A identidade chicana seria então formada pela cul-
tura indígena ancestral, mexicana e anglo-americana 
que juntas e equilibradas fornecem os elementos neces-
sários para que os chicanos aceitem-se como são, inde-
pendentemente do local em que se encontrem: fronteira 
ou não. Ou seja, é uma identidade que vive em constru-
ção, pois necessita estar em uma constante negociação 
entre as três raízes culturais. 
 
 Enxergamos esse processo de formação identitária 
como um jarro que se quebra. Ao colhermos os cacos e 
juntarmos novamente, nós remontamos o objeto, con-
tudo continuamos vendo as fissuras, as junções daque-
las peças (o que representa que o transculturalismo não 
é algo perfeito, é cheio de falhas), mas ao mesmo tempo 
conseguimos ver novamente a figura do jarro. Ele não é 
o mesmo que era antes, contudo é uma peça inteira no-
vamente.

 Através desta metáfora, torna-se possível entender 
o que Anzaldúa coloca com o “mesmo quando eu não 
sou, eu sou”.
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Quer saber mais? Conheça algumas produções 
chicanas:

 

 Você sabia que a clássica música “La Bamba” é uma 
produção chicana? Ritchie Valens foi um precursor do 
Rock Chicano que uniu elementos da música folclórica 
mexicana ao clássico estilo americano. 

     Livro “A casa na Rua Mango” de San-
dra Cisneros.

Esperanza tem um nome mexicano, ori-
gens mexicanas, aparência mexicana, 
mas nasceu nos Estados Unidos e mora 
num decadente bairro de Chicago. Nes-
se contraste cultural, ela observa a vida 

dos vizinhos e das amigas para aprender a construir sua 
própria identidade. Em fragmentos do cotidiano, a auto-
ra de “A casa na Rua Mango” nos apresenta um panorama 
do universo de Esperanza e costura uma linha que vai da 
infância envergonhada da menina à tomada de consciên-
cia e início do amadurecimento. Um romance ao mesmo 
tempo leve e intenso, no qual as vozes latinas reverberam 
com a força da prosa singular de Sandra Cisneros.

*
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Ficou com vontade de saber mais sobre o assunto? Se-
gue aqui algumas indicações de leitura:

 “Nosotros in USA: literatura, etnografia e geografias 
de resistência” de Sônia Torres
 “Cultura e Imperialismo” de Edward Said
 “A identidade cultural na pós-modernidade” de 
Stuart Hall
 “O local da Cultura” de Homi Bhabha
 O artigo “Multitransintercultura: literatura, teoria 
pós-colonial e ecocrítica” de Roland Walter
 “Borderlands/La Frontera: the new mestiza” de Gló-
ria Anzaldúa

Rafaela Albuquerque, jornalista.
Mestre em Letras (UFPE)
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OLHARES ÍNDIGO RECOMENDA

SEM DATA VENIA Para além das manchetes e do “juridi-
quês”, típico das sessões do supremo, no livro Sem data 
venia, Barroso apresenta grandes reflexões sobre alguns 
dos principais problemas brasileiros: desigualdade social, 
educação, polarização política, corrupção, racismo e meio 
ambiente. Com uma escrita fluida e uma perspectiva só-
bria da realidade social brasileira, o professor, diferente de 
outros pensadores, busca enfatizar os avanços obtidos em 
diversas áreas nas últimas décadas. Na sua visão, o Brasil 
vive um momento de refundação. Sem data venia é cru-
cial para entender os posicionamentos de uma das figuras 
públicas mais relevantes do país.

LIVRO

FILME

RAÇA Contrariando as expectativas e enfrentando o racismo por meio do esporte, 
o filme Raça conta a trajetória de Jesse Owens, que cravou seu nome na história ao 
ganhar quatro medalhas de ouro no atletismo, durante os Jogos Olímpicos de 1936, 
realizados na Alemanha nazista. Em um dos momentos mais duros da segregação 
racial nos Estados Unidos, Owens teve que superar inúmeros desafios para repre-
sentar seu país. A obra se diferencia ao ponto que interliga a temática esportiva à 
conjuntura histórica, mostrando não só a trajetória do protagonista, como também 
as relações entre as autoridades olímpicas americanas e os organizadores nazistas. 
A história ultrapassa as barreiras do esporte e inspira todos que acreditam na igual-
dade e capacidade humana.



DOCUMENTÁRIO

COMO SE TORNAR UM TIRANO A maioria das autocracias sur-
gem de um ressentimento social comum, numa janela de opor-
tunidade, muitas vezes decorrente de uma crise. Ao observar a 
história humana, a liberdade é uma exceção. É com base nesse 
entendimento, que a série “Como se tornar um tirano”, da Netflix,  
traz à tona uma questão milenar: quais são as características de 
um líder autocrático? Como é possível ascender ao poder? Como 
mantê-lo? Abordando o intrigante tema do poder, a obra parte 
do pressuposto de que os tiranos têm aspectos em comum. De 
maneira didática, irreverente e sarcástica, os episódios perpas-
sam as histórias de diversas figuras como Adolf Hitler, Josef Stalin, 
Mao Tsé Tung, Muammar Gaddafi e Saddam Hussein, elencando 
o modo operante das suas atuações políticas e os seus traços de 
personalidade. 

PADMAN Você já ouviu falar em empreendedorismo social? Basicamente, se trata 
de produtos ou negócios que buscam resolver ou minimizar mazelas sociais. O fil-
me “Pad Man” retrata uma dessas iniciativas. Na Índia, até pouco tempo, menos de 
15% das mulheres utilizavam absorventes higiênicos durante o período menstrual, 
seja por uma questão cultural ou pelo elevado preço. A obra reúne elementos de 
drama, romance, jornada empreendedora e até comédia, mostrando os desafios 
inerentes ao processo de inovação e evidenciando o papel transformador do em-
poderamento feminino. “Pad Man” é uma aula de empreendedorismo com propó-
sito e serve de inspiração para pensar os problemas do Brasil. Atualmente, milhares 
de mulheres indianas são beneficiadas, não só pelo novo hábito de higiene, como 
também pelo impacto econômico gerado. “Pad Man” é uma aula de empreende-
dorismo com propósito e serve de inspiração para pensar os problemas do Brasil.

FILME



GENTE QUE FAZ
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O BRASIL DO ENTENDIMENTO ERA 
O PAÍS DE MARCO MACIEL

Um homem que marcou nossa história com a capaci-
dade de sempre buscar na conciliação os meios de se 

fazer operar as instituições democráticas

Waldomiro Borges

“A hora da reconstrução da democracia deve ser a hora 
do reencontro e da conciliação, indispensáveis à solução 
das graves dificuldades que nos afligem. Não há por 
que reviver antagonismos que as novas realidades se 
incumbiram de superar” (MANIFESTO AO POVO
BRASILEIRO.1984)

Inicio esse texto com o recorte do manifesto ao povo 
brasileiro publicado em 19 de Dezembro de 1984, 
sendo assinado pelos políticos liberais, que reunidos 

entorno de um objetivo de pacificar a nação, foram deci-
sivos para o futuro do país e o reestabelecimento da nos-
sa democracia. 

 O contexto político brasileiro vivenciou durante seus 
pouco mais de 100 anos de república, verdadeiras meta-
morfoses. Passando por regimes oligárquicos, ditatoriais 
e populistas. Em todas essas fases, o Brasil encontrou ao 
final, caminhos brandos para a resolução de seus proble-

79 Instituto Índigo | 



mas, sem nunca ter  protagonizado uma guerra civil, fato 
que certamente colocaria em xeque sua soberania.

 Iniciado em 1964, o regime militar que já se estendia 
por duas décadas, colocava o país de 1984 em um tur-
bilhão de agitações entorno da retomada democrática. A 
campanha pelas Diretas já, levavam às ruas das grandes 
metrópoles brasileiras pessoas de todas as correntes so-
ciais, engajadas pelo sentimento democrático. O clamor 
das ruas em se por um ponto final do ciclo militar no pod-
er ressoava nos corredores do congresso nacional, e in-
cumbia aos homens públicos do país a missão de garantir 
essa passagem em direção a um novo ciclo político. Entre 
aqueles que decididamente acolheram a sitonia do povo 
brasileiro, destaco a figura de Marco Antonio de Oliveira 
Maciel.

 Sou um admirador de Marco Maciel, tive a honra de 
lhe dá meu primeiro voto aos 16 anos de idade nas eleições 
de 2010. Naquela disputa Maciel não sairia vencedor, 
mas no meu coração, eu sempre carreguei a certeza de 
que o meu voto foi significativo. Comecei a estudar sobre 
a história dess homem público ainda nos ensino médio. 
Lembro que em uma aula de História do Brasil tratáva-
mos da redemocratização que o país passou durante os 
turbulentos anos da década de 1980. Com certeza os ru-
mos daquele evento não teriam seguido na direção da de-
mocracia se não fosse o talento e visão estadista que pos-
suía Marco Maciel.
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 Ingressei na minha primeira graduação de história 
pela Universidade Federal de Pernambuco, curso que 
sempre despertou em mim desejo de ir em buscas das 
histórias das grandes figuras públicas que se destacaram 
no país e no mundo. Ao final da graduação escolhi como 
tema de pesquisa tratar do período da transição políti-
ca brasileira, mas com destaque ao papel dos liberais na 
promoção de uma abertura política segura e introduzida 
nos conceitos da democracia. 

 Foi com essa experiencia adquirida nos quase cinco 
meses de pesquisa, que me trouxeram o reconhecimento 
à figura de Marco Antônio Maciel. 
 
 Em meio as diversas literaturas que tratam do homem 
público Marco Maciel, a obra do jornalista Ângelo Caste-
lo Branco: Marco Maciel - o Artificie do entendimento, é 
considerada uma das biográficas mais justas e completas 
sobre este político. Nascido no Recife em 21 de Julho de 
1940, o filho de José do Rego Maciel e de dona Carmen 
Sylvia de Oliveira sempre se destacou dentre os seus oito 
irmãos. O menino de infância tranquila e religiosa, Marco 
Maciel sempre transitou na adolescência e na juventude 
os corredores do poder, na companhia daquele que seria 
a sua maior referência de homem público, seu genitor. 
Seu pai já nos anos de 1940 e 1950 ocupou cargos im-
portantes, como o deputado-federal e prefeito da capital 
pernambucana.
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 Com a política dentro de sua casa, não havia como o 
jovem Marco Maciel trilhar caminho diferente, e foi as-
sim que o estudante de direito se deixava encantar pela 
política estudantil, avesso, entretanto, ao jogo radical.

 Nos bancos da universidade, Maciel chegou à 
Presidência do Diretório Central dos estudantes, cargo 
este que lhe viabilizou a ocupar em 1967 cadeira na As-
sembleia Legislativa de Pernambuco. Após sua passagem 
pela ALEPE, com destaque para a luta por direitos do 
homem sertanejo, Marco Maciel desembarca na capital 
federal para assumir em 1971 assento no congresso na-
cional. 
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Seu perfil conciliador logo seria notado pelos demais 
deputados. Com um talento para ouvir e capacidade de 
agregar, Marco Maciel em seus mais de quarenta anos de 
vida política, nunca se envolveu em qualquer desconforto 
ocasional com seus pares. Respeitado inclusive por seus 
opositores, o pernambucano de aparência ‘franzina”, de 
voz suave, sempre era consultado por todos que o encon-
travam pelos corredores do congresso Nacional. 
 
 Esse perfil único de Maciel lhe garantiu a Presidência 
da Câmara dos Deputados em 1977, período difícil para 
o Brasil que vivia um ciclo mais rígido do regime mili-
tar, e as tensões políticas caíam como bombas no plená-
rio do Congresso. Na busca da tranquilidade política, e 
garantias a manutenção da integridade dos integrantes 
daquela casa legislativa, Marco Maciel de forma decisiva 
e corajosa tomou decisões que garantiram a estabilidade 
momentânea que o país precisava para ingressar no pro-
cesso de abertura política.

 Após exitosa passagem pelo congresso, caberia ao jo-
vem político a missão de retornar a sua terra e liderar um 
processo de mudança na vida do seu povo. Em 1979 Per-
nambuco recepcionava seu novo Governador. De tantos 
desafios encontrados, uma coisa se destaca na gestão de 
Marco Maciel, a formação de uma equipe de jovens téc-
nicos com sonhos, capacidade de transformação e de rea-
lização. Alguns desses nomes tornariam destaque nacio-
nal como o Ex-Prefeito do Recife indicado na sua gestão, 

83 Instituto Índigo | 



o Advogado Gustavo Krause Gonçalveis Sobrinho, que na 
década de 1990 se tornaria Ministro de estado da Fazen-
da durante o governo Itamar Franco e após Ministro do 
Meio Ambiente no governo Fernando Henrique Cardoso. 
Marco Maciel deixaria como herança para Pernambuco 
várias realizações que vão do social ao econômico. 
 
 Desejo citar aqui o projeto Asa Branca, que pelo 
sucesso realizado no combate a seca no Sertão, recebeu 
das mãos do cantor Luiz Gonzaga saudosa homenagem 
em canto denominado: Projeto Asa Branca. A visão do 
governador alcançava além do seu tempo, e foi com ousa-
dia e esperança que as raízes de Suape, hoje nossa maior 
referência em desenvolvimento econômico, foram finca-
da.

 Após deixar o governo em 1982, retornaria eleito pelo 
povo pernambucano a capital federal, desta vez assumir 
cargo de Senador da República. Parece que o destino co-
locava mais uma vez nas mãos de Marco Maciel os rumos 
do país. Foi através de seu perfil conciliador, que a maior 
articulação política entorno de um projeto democrático 
foi firmado. 

 A Transição chegava a sua missão. Em 1985 o país 
assistia o congresso nacional empossar o primeiro pres-
idente civil após duas décadas dos Generais no poder. A 
classe política que vivenciou aqueles anos reconhecem 
que sem Maciel, dificilmente, chegaríamos a um desfecho 
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CONCILIADOR Antônio Carlos Magalhães e Marco Maciel 
militaram juntos nas grandes causas nacionais

como o que foi alcançado. A Frente Liberal se constituiu 
como principal pilar dos governos que sucedem a rede-
mocratização. Marco Maciel torna-se ministro de estado 
durante o governo de José Sarney e  renova seu mandato 
de Senador por Pernambuco em 1990. 

 Em 1994 durante as eleições presidências, o pernam-
bucano que já se consagrava reconhecidamente por todo 
o país como um dos maiores líderes do século XX, aceit-
aria o convite para ser candidato à vice-presidência da 
república. 
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 Durante os oito anos ao lado do Presidente FHC, que 
ao escrever sua biografia política faz menção ao seu com-
panheiro Marco Maciel, como o vice dos sonhos: “Leal-
dade, era a palavra que melhor caracterizava Marco Ma-
ciel.”

 Marco Maciel ainda se tornaria novamente Senador 
da República em 2002 pelo voto dos pernambucanos, 
encerrando sua vida política em 2011 ao se despedir do 
Senado.

 De herança nos deixou seus ensinamentos. Formou 
uma escola de políticos autênticos. Foi o homem que 
marcou nossa história com a capacidade de sempre bus-
car na conciliação os meios de se fazer operar as institu-
ições democráticas.

Devemos buscar sempre, entre o que 
nos separa, aquilo que pode nos unir, 
porque, se queremos viver juntos na di-
vergência, que é um princípio vital da 
democracia, estamos condenados a nos 
entender.

“ “
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 Marco Maciel nos deixou em 2021, levando consigo 
nosso respeito e consideração. Foi um político pernam-
bucano que deu verdadeiras lições a esse país de civili-
dade política e capacidade pública. Foi por suas mãos 
engenhosas que caminhos de paz e consenso foram cons-
truídas. Sob sua liderança o Brasil vivenciou períodos de 
harmonia e estabilidade econômica.

 Para mim, que tenho em Marco Maciel a minha maior 
referência política, assumo como princípio jamais deixar 
essa história ser esquecida. 

Waldomiro Borges, historiador e mestre em
Ciência Política
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VOCÊ SABIA?
MARGARET BOURKE-WHITE:

MULHER PIONEIRA NO FOTOJORNALISMO E 
O RETRATO DE UMA ÉPOCA PELO

OLHAR FEMININO 

Guerra, paz, ascensão, queda, des-
truição, reconstrução, transforma-
ção e tudo mais que o século passado 
conseguiu condensar neste período 
de tempo. Assim como escreveu Eric 
Hobsbawn, essa foi a chamada ‘Era 
dos Extremos’ - que presenciou a 
efervescência de conflitos mundiais, 
novos líderes e ideologias, movi-
mentos de contracultura e a evolu-
ção da ciência e do capitalismo. Se 
você não estava vivo, o fotojornalis-
mo da época é responsável por mui-
tos registros icônicos que nos permi-
tem ter acesso, de alguma maneira, 
àquela realidade.

A fotógrafa estadunidense Marga-
reth Bourke-White captou e captu-
rou, de forma única, muitos desses 
acontecimentos históricos. Conside-
rada a primeira repórter fotográfica 
da revista Fortune e com um desta-
que pioneiro na revista Life, ela es-
tampou capas das publicações mais 
importantes do período. Na Segun-
da Guerra Mundial, Bourke-Whi-
te fotografou as zonas de combate, 
sendo reconhecida como a primeira 
mulher correspondente de guerra. 

Entre os seus trabalhos mais mar-
cantes, podemos citar a famosa ima-
gem do pacifista indiano Mahatma 
Gandhi horas antes de sua morte. 
Campos de concentração, Apar-
theid, saudações nazistas e fuzileiros 
no fronte também ilustram os acon-
tecimentos eternizados na fotografia 
de Margaret Bourke-White.

Também podemos citar uma ima-
gem que passaria despercebida aos 
olhos desatentos como uma de suas 
fotografias mais famosas. Ao fundo, 
uma propaganda estampa a felicida-
de plástica do “American Way of Life” 
que era vendido. Enquanto isso, a 
população mais pobre se amontoava 
em uma fila na espera por alimento 
e roupas em 1937, quando os Esta-
dos Unidos ainda sofriam as conse-
quências da Grande Depressão. 

Em resumo, para se ter um pano-
rama amplo do século XX, os regis-
tros de Margaret Bourke-White são 
essenciais. Não só temporal como 
geograficamente. Além de registrar 
décadas distintas, a fotógrafa esteve 
em diversos países onde explodiram 
pautas relevantes para todo o mun-
do.

Maria Clara Ferreira, Jornalista

Maria Clara Ferreira
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Formar Líderes, 
pensar e debater

o Brasil
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