


Expediente 
Cadernos Liberais

Edição
Nádia Ferreira
Curadoria:
Tiago Levi
Nádia Ferreira 

Colaboradores (Conteúdo):
Fabrício Medeiros
Guto Ferreira
Ighor Branco
Murilo Medeiros
Paulo Gouvêa da Costa
Maria Clara Ferreira
Tiago Levi
Rochely Pinho



 O Carnaval, em todas suas formas e ritmos, 
faz parte da identidade cultural do povo brasi-
leiro. Pensando nisso, a edição desse mês da re-
vista cadernos liberais apresenta uma análise 
muito interessante sobre a temática. Escrito pelo 
cientista político Ighor Branco, o artigo destaca 
a multiculturalidade do nosso Carnaval, além de 
analisar a relação entre o Carnaval e a política. 
O carnaval ainda é tema da nossa editoria “Gen-
te que faz”, nela a jornalista Maria Clara aborda 
a vida e obra de Joãozinho Trinta. Ighor branco 
ainda assina duas outras matérias nessa edição. 
A primeira é sobre espionagem, justamente o ar-
tigo de destaque dessa edição. A segunda maté-
ria aborda o pensamento de Varga Lhosa, um dos 
grandes pensadores liberais.

 

Mensagem do 
Instituto Índigo



 O carnaval ainda é tema da nossa editoria 
“Gente que faz”, nela a jornalista Maria Clara 
aborda a vida e obra de Joãosinho Trinta. Na ed-
itoria de educação o artigo do mês trata da difi-
culdade que os municípios brasileiros possuem 
para garantir uma educação de qualidade com 
equidade. Conforme demonstrado pelo cien-
tista político Tiago Levi, a descentralização das 
políticas educacionais não veio acompanhada de 
condições para que os municípios possam desen-
volver suas capacidades estatais. Como conse-
quência, observamos muitas discrepâncias entre 
os municípios. 

 Na editoria de política, o advogado e profes-
sor universitário, Fabrício Medeiros, discute um 
dos temas mais polêmicos da atualidade: A reg-
ulação das mídias. Na visão do autor, não po-
demos adotar soluções simplistas, é preciso uma 
avaliação racional por parte de todos os atores 
envolvidos. Esse é o caminho para que possamos 
garantir que as redes sociais possam servir como 
ferramenta de fortalecimento democrático.



 Além dos temas supracitados, a edição desse 
mês apresenta diversos outros temas como: Tec-
nologia digital no Brasil (Murilo Medeiros), Po-
der moderador (Paulo Gouvêa) e o Acordo Mer-
cosul/União Europeia (Guto Ferreira). 

 Por fim, aproveitamos o espaço na Revista 
Cadernos Liberais, para apresentarmos ao lei-
tor o nosso laboratório para formação de novas 
lideranças: o programa jovem Índigo. No artigo 
explicamos o projeto, quais são suas vertentes, e 
depoimentos de diversos atores envolvidos com 
o projeto. 
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Tiago Levi

A partir da Constituição de 1988, os municípios 
passaram a ter mais autonomia para desenvol-
ver e implementar políticas públicas. Na área da 

educação, várias leis infraconstitucionais foram elabo-
radas para incentivar a descentralização política, como 
foi pensada na Constituição. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB/96) e o Plano Nacional de Educação 
(PNE/2014), são bons exemplos de leis que ajudam a 
disciplinar a atuação dos municípios na área da educa-
ção. 

 Entretanto, não basta o desejo de promover uma 
descentralização e autonomia dos municípios, é preciso 
criar os meios para que as prefeituras tenham condi-
ções de desenvolverem suas políticas públicas de forma 
satisfatória. Infelizmente, a descentralização promovi-
da pelo texto constitucional, não foi acompanhada des-
sa infraestrutura. Sendo assim, a capacidade de desen-
volvimento do município e a qualidade de suas políticas 
públicas variou consideravelmente nos mais de 5.000 
municípios brasileiros. 

 A primeira discrepância diz respeito a etapa de en-
sino que os municípios são responsáveis. No setor edu-
cacional, existem muitas atribuições que são desenvol-
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desenvolvidas em cooperação entre estados e municí-
pios. Não obstante, na falta de um Sistema Nacional de 
Educação (existem propostas no Congresso Nacional so-
bre essa temática), essa cooperação tem sido realizada 
de maneira distinta entre os estados. As leis que regem 
a educação pública no Brasil, afirmam que o a educa-
ção infantil (Creche + Pré-escola) é de responsabilida-
de dos municípios. O ensino fundamental também é de 
responsabilidade dos municípios, mas nos anos finais é 
comum ver uma participação dos governos estaduais. 
No Ceará e Maranhão, a imensa maioria das escolas do 
fundamental II (anos finais), são escolas municipais. 
Em contraste, no Paraná, apenas 1% das escolas do fun-
damental II são de responsabilidade das prefeituras. 
 
 Como nem todas as redes de ensino possuem ensi-
no fundamental II, nesse texto, vamos analisar as desi-
gualdades educacionais nos municípios, sob a ótica do 
ensino fundamental I, os anos iniciais. Em relação ao 
atraso escolar, o Ministério da Educação considera um 
aluno em situação de atraso, quando ele possui uma ida-
de dois anos superior ao considerado padrão para aque-
le ano escolar. Por exemplo, no primeiro ano do ensino 
fundamental o ideal é que o aluno esteja com seis anos, 
se ele está com oito anos esse aluno está em situação de 
atraso escolar. 
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 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), criou um indicador para 
que gestores públicos e sociedade em geral possa acom-
panhar a evolução do atraso escolar. Esse indicador re-
cebeu o nome de distorção idade série e mede justamen-
te a diferença entre a idade real do aluno e a idade que 
ele deveria ter para estudar em um determinado ano de 
ensino.
      
 Na figura 01, temos a média da distorção idade série 
obtida pelos municípios de cada um dos estados bra-
sileiros (lembrando que esses dados são para os anos 
iniciais). Como é possível perceber, a média do atraso 
escolar, nos municípios, varia conforme o estado. Cea-
rá, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, foram os 
estados com as menores taxas de atraso escolar.

 No lado oposto do espectro, os estados com maio-
res taxas de atraso escolar nas redes municipais foram: 
Acre, Amapá, Pará, Bahia e Rio de Janeiro. Contudo, é 
possível observar grandes diferenças também ao nível 
intra-estadual. Um bom exemplo é a comparação entre 
os seguintes municípios: Fernando Falcao/MA, São Do-
mingos do Maranhão/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA e 
Tuntum/MA. Todos esses municípios maranhenses es-
tão localizados na mesma mesorregião (Mesorregião do 
Centro Maranhense), ou seja, são municípios próximos. 
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 Não obstante eles possuem taxas de atraso que são 
completamente diferentes. Enquanto São Domingos do 
Maranhão apresentou apenas 4,4% dos seus alunos do 
ensino fundamental em atraso escolar, Jeninapo das 
Vieiras apresentou quase 40% (39,8% para ser exato) 
dos estudantes da rede municipal em situação de atraso 

FIGURA 01 Distorção idade-série nos anos iniciais (2021), das escolas 
da rede municipal de ensino. A coloração está relacionada a por-

centagem de alunos em estado encontrados em situação de atraso 
escolar: vermelho (maior que 30%); laranja (menor ou igual a 30%); 
amarelo (menor ou igual a 15%) e verde (menor ou igual a 5%). Ima-
gem disponível em: https://qedu.org.br/brasil/distorcao-idade-serie.
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escolar. Fernando Falcão apresentou uma distorção de 
20,6%, enquanto Tuntum teve 14% dos seus alunos em 
atraso escolar. Na figura 2 é possível ver a distribuição 
das taxas de atraso escolar em todos os municípios ma-
ranhenses. 

FIGURA 02 Distorção idade-série nos anos iniciais (2021), das escolas 
da rede municipal de ensino, no Maranhão. A coloração está rela-

cionada a porcentagem de alunos em estado encontrados em situ-
ação de atraso escolar: vermelho (maior que 30%); laranja (menor 
ou igual a 30%); amarelo (menor ou igual a 15%) e verde (menor ou 
igual a 5%). Imagem disponível em: https://qedu.org.br/brasil/distor-

cao-idade-serie. 
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 Por qual motivo, municípios com realidades pare-
cidas, apresentam resultados tão díspares? E por que é 
importante combater o atraso escolar? Não existe uma 
resposta fácil para responder a primeira pergunta. Essa 
pergunta, inclusive tem sido objeto de diversos estudos 
no ambiente acadêmico. A pesquisadora Kátia Ronda 
em sua tese intitulada “Um estudo sobre os determinan-
tes do atraso escolar” identificou que a formação escolar 
dos pais ajudaria no combate ao atraso escolar.  Rosan-
gela Pontili e Ana Kassouf, foram outras pesquisadoras, 
que conseguiram identificar a influência da família no 
combate ao atraso escolar.

 Outra linha de estudo, opta por analisar o papel 
que os governos locais (as prefeituras) desempenham 
no combate ao atraso escolar. A pesquisadora Cletiane 
Medeiros, por exemplo, levantou em sua tese a hipóte-
se que o investimento público no ensino fundamental e 
o percentual de professores com nível superior fariam 
diferença não apenas no atraso escolar, como também 
no desempenho estudantil e no combate ao abandono. 
Analisando municípios paraibanos, ela conseguiu in-
ferir que essas variáveis exerceriam influência na edu-
cação pública. O autor que escreve esse texto, também 
é um dos pesquisadores que procura entender como a 
atuação dos governos locais pode impactar no atraso es-
colar. 
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 Ao contrário da primeira pergunta, a segunda é mais 
fácil de responder. O atraso escolar representa uma bar-
reira ao aprendizado adequado dos estudantes e poderá 
impactar no futuro de milhões de crianças e jovens. Para 
os interessados no tema, a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou 
um relatório de combate ao que eles rotularam de Cul-
tura do Fracasso. Na visão da OCDE, essa cultura do 
Fracasso seria um círculo vicioso observado em muitas 
escolas brasileiras. O aluno com dificuldade de aprendi-
zado, não consegue entender corretamente os assuntos 
e acaba reprovando. Inexistindo um acompanhamento 
desse aluno, as dúvidas permanecem, o aluno continua 
sem aprender e, consequentemente reprova mais uma 
vez. Assim, o aluno acaba se desgarrando da sua turma 
e desestimulado, decide abandonar a escolar.

 Romper essa chamada Cultura do Fracasso é fun-
damental para o desenvolvimento do nosso Brasil. Pes-
quisadores precisam continuar se debruçando sobre os 
mecanismos causais do atraso escolar no Brasil; e os go-
vernos locais precisam fomentar políticas públicas que 
sejam assertivas e combatam diretamente as variáveis 
que exercem influência no atraso escolar. Como é pos-
sível perceber, existe uma forte necessidade de que go-
vernos e universidade trabalhem alinhados. A univer-
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sidade através de seus pesquisadores, deve continuar 
desenvolvendo estudos sobre os determinantes do atra-
so escolar, bem como elaborar avaliações de impacto 
das políticas públicas na área. Dessa forma, o setor aca-
dêmico conseguirá oferecer subsídios para que os go-
vernantes possam desenvolver políticas públicas, cada 
vez mais assertivas. 

 Os governantes, por sua vez, são os agentes respon-
sáveis por desenvolver e implementar as políticas de 
combate ao atraso escolar. Nesse sentido, para um tra-
balho harmonioso com a universidade, os gestores pre-
cisam estar dispostos a garantir transparências em suas 
ações e gastos, precisam também estar abertos para te-
rem suas políticas públicas avaliadas com rigor pelos 
cientistas. Uma cooperação bem estruturada entre es-
sas duas partes, pode trazer importantes resultados na 
busca por uma educação pública de maior qualidade e 
equidade no Brasil.

Tiago Levi, mestre em Ciência Política (UFPE) e 
coordenador de Formação e Estudos do Índigo
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DESTAQUE
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O carnaval é a expressão mais autêntica da demo-
cracia, onde todos se misturam e se igualam na 
alegria.” A frase do antropólogo brasileiro Ro-

berto DaMatta sintetiza a relação histórica entre o Car-
naval e a Política no Brasil. Desde seus primórdios, a 
festa tem sido um espaço de expressão cultural e política 
para o povo, que encontra nas escolas de samba, blocos 
de rua e outras manifestações carnavalescas uma forma 
de manifestar seus anseios e desejos.

SAMBA 

 O samba é um dos principais ritmos musicais do 
Brasil e tem uma origem rica e diversa, datada do início 
do século XX. Sua história está intrinsecamente ligada à 
cultura afro-brasileira e ao carnaval, onde se tornou um 
dos principais símbolos da festa.

 A origem do samba é complexa e envolve diversas 
influências culturais, como as danças e cantos africanos, 
os ritmos da capoeira e os sons da música popular brasi-
leira. Segundo alguns estudiosos, o samba teria surgido 
no Rio de Janeiro, mais especificamente nos bairros po-
bres da cidade, como forma de resistência e expressão 
cultural da população negra e marginalizada.

 No carnaval, o samba ganhou ainda mais destaque, 

"
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SÁTIRAS DA PANDEMIA Em desfile da Rosas de Ouro, escola 
de samba de São Paulo, o carro alegórico faz referência às críticas à 

vacinação no Brasil

especialmente com as escolas de samba, que são as 
principais responsáveis por sua disseminação em todo 
o país. As escolas surgiram no Rio de Janeiro na década 
de 1920, como uma forma de valorização da cultura ne-
gra e de integração social.

 Durante a ditadura militar no Brasil, o samba foi 
uma das principais formas de resistência e de expressão 
política da população. Muitos sambas-enredo e mar-
chinhas foram compostos nessa época para denunciar 
a violência, a repressão e a falta de liberdade. As esco-
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las de samba foram censuradas e tiveram que encontrar 
formas criativas de se expressar. Em 1971, por exemplo, 
a escola de samba paulistana Vai-Vai fez um desfile com 
o tema “A História da Liberdade no Brasil”, que aborda-
va a luta pela democracia e pela liberdade de expressão.

FREVO E MARACATU

 Em Pernambuco, o Carnaval também tem uma lon-
ga história de relação com a política. O frevo, ritmo mu-
sical típico da região, tem origens ligadas à resistência 
política e cultural da população pobre de Recife, assim 
como o maracatu – que faz menção às festas religiosas 
que os escravos africanos realizavam em homenagem 
aos seus orixás. Ambas origens remetem-se às influên-
cias musicais africanas, portuguesas e indígenas que se 
mesclaram na região.

 O frevo é caracterizado por sua energia e velocida-
de, e é tocado por uma orquestra de metais e percussão, 
acompanhando os passos dos passistas. A dança do fre-
vo é uma manifestação cultural que expressa a alegria e 
a irreverência do povo pernambucano. Já o maracatu é 
uma mistura de elementos da cultura africana, indígena 
e portuguesa, é composto por uma orquestra de percus-
são, acompanhada por dançarinos vestidos com trajes 

22 |  Cadernos Liberais



coloridos e decorados com plumas e paetês.

 O aspecto político do frevo remonta à época em que 
o carnaval era uma manifestação popular que se dava 
nas ruas da cidade, sem a interferência do poder pú-
blico. Em alguns momentos da história, a polícia ten-
tou proibir a realização do carnaval e reprimir a cultura 
popular. Porém, o povo resistiu e se organizou em blo-
cos e agremiações, como forma de preservar a tradição 
e a liberdade de expressão. De modo paralelo, o aspec-

CRÍTICA SOCIAL Paraíso de Tuiuti, em 2018, foi para a avenida com 
o enredo “Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”, do car-
navalesco Jack Vasconcelos. A agremiação falou sobre os 130 anos 

da Lei Áurea, contextualizando o tema para o presente
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to político do maracatu refere-se à escravidão, quando 
os escravos utilizavam essa manifestação cultural como 
forma de resistência e de afirmação de sua identidade. O 
maracatu foi proibido pelas autoridades coloniais, mas 
sua prática continuou em segredo, preservando assim a 
tradição e a cultura de seus antepassados.

 Durante o período da ditadura militar no Brasil, o 
frevo também foi visto como uma ameaça ao regime, por 
sua capacidade de reunir pessoas em torno de uma cau-
sa e mobilizar a população. Assim como o samba, mui-
tas músicas de frevo têm letras que falam sobre ques-
tões sociais e políticas, como a desigualdade, a opressão 
e a resistência.

 Atualmente, o frevo e o maracatu são uma das prin-
cipais manifestações culturais de Pernambuco, reco-
nhecidos como Patrimônio Imaterial da Humanidade 
pela UNESCO. A tradição e a capacidade de mobilizar 
as pessoas continuam sendo um símbolo de resistência 
e de luta pela cultura popular e pela liberdade de ex-
pressão.

AXÉ

 O axé é um ritmo musical que surgiu na Bahia, no 
final da década de 1980. Sua origem está relacionada a 
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uma mistura de estilos musicais como o reggae, o sam-
ba-reggae, a música caribenha e a música africana.

 O axé é uma forma de expressão artística que re-
presenta a alegria e a energia do povo baiano. O ritmo 
é marcado por instrumentos de percussão, como ataba-
ques, pandeiros e agogôs, e pela presença de dançari-
nos e cantores que se apresentam com trajes coloridos e 
movimentos coreografados.

 O aspecto político do axé está ligado à sua origem 
como música de protesto. Na década de 1980, a Bahia 
enfrentava uma crise econômica e social, e muitas pes-

CARNAVAL DE RUA Foliã satiriza a situação da apo-
sentadoria e a falta de valorização dos professores no 
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soas lutavam por melhores condições de vida. O Axé 
surgiu como uma forma de unir as pessoas e de trans-
mitir mensagens de esperança e de luta por direitos e 
liberdade.

 Ao longo dos anos, o axé se tornou cada vez mais 
popular e passou a abordar temas políticos e sociais em 
suas letras. Muitas das músicas falam sobre questões 
como a desigualdade social, a violência, a discriminação 
e a luta pela igualdade de direitos.

 O axé é um ritmo musical que representa a diver-
sidade e a força do povo baiano, e seu aspecto político 
é uma parte importante de sua história e de sua iden-
tidade cultural. A música continua a ser uma forma de 
protesto e de luta pela justiça social, e seu impacto na 
sociedade brasileira é cada vez mais reconhecido.

O USO POR POLÍTICOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não é novidade para ninguém que o carnaval é um 
dos maiores eventos culturais e turísticos do Brasil, que 
injeta e movimenta bilhões de reais durante todo o pe-
ríodo e mobiliza o poder público a atuar para a sua rea-
lização da melhor forma possível. 

 A classe política, por sua vez, também aproveita a 
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ocasião para promover suas campanhas e projetos. E, 
para além do juízo de valor, passado o afã de outros 
tempos de coibir as manifestações culturais, boa parte 
das lideranças públicas passaram a promover e aderir o 
carnaval.

 Um exemplo disso é o tradicional desfile das escolas 
de samba no Rio de Janeiro. Muitas vezes, políticos lo-
cais e nacionais aparecem em destaque nos desfiles, uti-
lizando fantasias e carros alegóricos para promover suas 
agendas políticas. Além disso, muitas escolas de samba 
têm patrocínios de empresas e organizações ligadas ao 
setor público, o que também pode ter implicações polí-
ticas.

 Outro exemplo de uso político do carnaval é o cha-
mado “Carnaval de Rua”. Em muitas cidades brasileiras, 
grupos e blocos de foliões desfilam pelas ruas durante o 
carnaval, e muitos políticos aproveitam a oportunidade 
para se aproximar do eleitorado e divulgar suas propos-
tas. É comum ver políticos distribuindo panfletos, ade-
sivos e outros materiais de campanha durante os desfi-
les.

 Em resumo, o carnaval tem sido historicamente uti-
lizado por políticos como uma forma de se aproximar 
do eleitorado e promover suas agendas. No entanto, 
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OLINDA - PE Foliã satiriza o discurso do ex-ministro da 
Economia, Paulo Guedes, quando disse que “até em-

pregadas domésticas estavam indo para a Disney”
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essa prática nem sempre é bem recebida pelo público, 
e muitos foliões preferem manter o carnaval como uma 
celebração cultural e artística, sem a interferência da 
política – ao menos, desse tipo.

 Em síntese, a relação histórica entre Carnaval e Po-
lítica no Brasil é uma expressão da força da cultura po-
pular como instrumento de resistência e transformação 
social. Os ritmos carnavalescos são fruto da mistura de 
diferentes influências culturais e refletem as lutas e an-
seios do povo brasileiro ao longo da história. O Carna-
val é um espaço democrático e plural onde as pessoas 
podem se expressar livremente e fazer suas vozes se-
rem ouvidas, em um momento de alegria, celebração e 
união. Ao fim, há bem mais política no carnaval do que 
se imagina.

Ighor Branco, Cientista Político, UFPE
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PODER MODERADOR Charge publicada no jornal O Meque-
trefe, em 1878, critica o sistema parlamentarista brasileiro no 

qual a Câmara de Deputados se submetia ao Imperador 

 A Constituição do Império, reis e presidentes

Na Constituição Política do Império do Brasil, de 
25 de março de 1824, o artigo 98 do Capítulo I 
do Título V (denominado “Do Imperador”), dis-

põe: “O poder moderador é a chave de toda a organiza-
ção política, e é delegado privativamente ao Imperador, 
como chefe supremo da nação e seu primeiro represen-

Paulo Gouvêa da Costa

BRASIL EM DEBATE

PODER MODERADOR: NO IMPÉRIO 
E NA FRENTE DOS QUARTÉIS
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tante, para que, incessantemente vele sobre manuten-
ção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais 
poderes políticos”. Eis aí o original, legítimo, explícito, 
do que poderia ser considerado um “Quarto Poder”. Na 
prática não era exatamente isso, visto que o mesmo ti-
tular de tal poder, o Imperador, era também Chefe do 
Executivo, conforme estabelecido no artigo 102, Capí-
tulo II. 

 Em razão das circunstâncias históricas, ao Impera-
dor era autorizado, ainda nas atribuições do Capítulo I, 
ir muito além da “moderação” propriamente dita. O ar-
tigo 101 enumera como formas dele exercer tal poder, a 
nomeação de senadores escolhidos por ele em listas trí-
plices eleitas, conforme o artigo 43; dissolver a Câmara 
dos Deputados “nos casos em que o exigir a salvação 
do Estado”; nomear e substituir ministros de Estado; e, 
ainda, ouvido o Conselho de Estado, “suspender os ma-
gistrados”, no caso (previsto no artigo 154) de “queixas 
contra eles”. Neste evento previa-se a “audiência dos 
mesmos juízes”, ou seja, um certo direito de defesa.

 Com a República foi abolido, junto com o sistema 
monárquico, aquele poder que deveria pairar sobre os 
demais e tinha força para ajustá-los em caso de desajus-
te. Desde a Constituição de 1889, tivemos as getulianas 
de 1934 e 1937 (esta já do ditador sem amarras), a de 
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1945 do pós-guerra e pró-democracia, até as militares de 
1967 e de 1969 (chamada de “Emenda nº 1, mas, de fato, 
uma nova Carta) e, afinal, a nossa, de 1988, escalavrada 
e alargada por incontáveis emendas. Todas elas omitem 
qualquer referência ao Poder Moderador. Nada, coisa 
alguma. 

 Onde, no mundo, pelo menos na teoria, subsiste 
algum poder dessa natureza, é, logicamente, nas mo-
narquias. No Reino Unido, Charles 3º é o Chefe de Es-
tado, enquanto Chefe de Governo é, atualmente, o Pri-
meiro-Ministro Rishi Sunak. O Rei, como se sabe, tem 
competências essencialmente protocolares, de reduzido 
efeito prático, como, por exemplo, “nomear o Primeiro-
-Ministro”. Teoricamente Charles, quando recebeu Su-
nak para “convidá-lo” a assumir o cargo, poderia não 
ter feito o convite, obrigando o Parlamento a escolher 
outra pessoa para o cargo. Mas, o Rei sabe que o poder 
do Monarca é simbólico e que suas atribuições devem 
ser politicamente neutras. Há consenso entre os britâ-
nicos de que ele não deve manifestar opiniões políticas 
publicamente, dizer que simpatiza com este ou aquele 
partido ou que, por exemplo, o Reino Unidos não deve-
ria ter se desligado da União Europeia. O que ele pode, 
sim, é dar “um puxão de orelhas” no Primeiro-Ministro 
quando entender que o Chefe de Governo está agindo 
mal em algum assunto.
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 No site oficial da Monarquia está escrito que o Rei 
tem o direito de ser consultado e de encorajar e de ad-
vertir o Primeiro-Ministro. Quem assiste à série “The 
Crown” sabe que a Rainha Elisabeth II fez isso, com ci-
vilidade, mas com firmeza, em relação a diversos Chefes 
de Governo, como, no início de seu reinado, Winston 
Spencer-Churchill (tecnicamente um primo em quar-
to grau da falecida Princesa Diana) e depois, entre ou-
tros, Margareth Thatcher e Bóris Johnson. No mesmo 
site encontra-se esta interessante observação, logo após 
a definição de seu papel protocolar de Chefe de Esta-
do: “O Monarca tem um papel, menos formal, de “Ca-
beça da Nação”. O Soberano atua como o foco para uma 
identidade nacional, unidade e orgulho; dá um senso de 
estabilidade, de continuidade”. 

 Apesar de apenas reinar e não governar, o Rei ou Ra-
inha é uma pessoa bastante ocupada. Além das muitas 
atribuições cerimoniais, a Chefia de Estado obriga-os a 
colocar sua assinatura numa série infindável de docu-
mentos. Também lhes cabe sancionar os projetos de lei, 
conceder indulto e anistia a condenados, reconhecer a 
existência de novos países, assinar tratados internacio-
nais e conceder honrarias (como tornar alguém duque, 
conde, lorde) - quase tudo, presumivelmente, levado já 
pronto ao Monarca. E, de fato e de direito, é de sua res-
ponsabilidade a autorização para o uso das Forças Ar-
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madas dentro do Reino, e as declarações de guerra e 
de paz – poder este que chegou a ser crucial por oca-
sião da Segunda Guerra Mundial. 
Todavia, não há como identificar, mesmo em um siste-
ma monárquico como o do Reino Unido, algum papel 
nitidamente “moderador”. E por certo também não 
em outros países com regime monarquista (como Es-
panha e Holanda) ou repúblicas que separam a Che-
fia de Estado da Chefia de Governo, como co-
mumente acontece nos que adotam a forma 
parlamentarista de governo. Na Alemanha 
e em Portugal os presidentes que são che-
fes de Estado, mas não de Governo, têm 
competências semelhantes, em muitos 
aspectos, às dos reis e rainhas. 

 Para pessoas como nós, que vivemos 
em regime presidencialista, parece estra-
nho o fato de que, nesses países, seja tão obs-
curo o papel do Presidente da República. No caso 
alemão, é difícil para algum brasileiro, lembrar seu 
nome; no de Portugal nem tanto, devido à nossa fami-
liaridade com o país de mesma língua, mas lá também 
o Presidente é uma figura bastante discreta. Como 
Chefes de Estado sem atribuições administrativas, es-
ses presidentes, de uma forma parecida com a dos reis, 
“presidenciam”, mas não governam. O Poder Executi-

“O Monarca tem um 
papel, menos for-

mal, de “Cabeça da 
Nação”. 
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vo é exercido pelo Primeiro-Ministro ou “Chanceler” 
(como na Alemanha) indicado pelo Parlamento após 
definição de qual partido político ou aliança de partidos 
detém apoio da maioria dos membros do Poder Legis-
lativo. Bem diferente é o sistema da França: o nome que 
todo mundo reconhece – porque ele governa - é o do 
Presidente Emmanuel Macron e não da atual Primeira-
-Ministra. Tenho a tentação de oferecer um fim de se-

mana em Paris a quem, comprovadamente, sabe 
que ela se chama Élisabeth Borne. 

 O Poder Moderador na teoria 

Mas, afinal, o que é ou como deve ser, um 
Poder Moderador? Um dos mais citados 
formuladores da ideia desse poder media-

dor é o francês Benjamin Constant que na 
sua obra “Princípios fundamentais aplica-

dos a todos os governos”, de 1815, trata do po-
der do Monarca, o “pouvoir royal”, que deve ser 

um “pouvoir neutre”, com a função de “ajustar os três 
poderes clássicos, colocando-os na sua órbita constitu-
cional”. De tal forma, o Poder Moderador seria a chave 
de toda a organização política, como iria dispor nossa 
Constituição Imperial.   

 Na sua prestigiada obra “A Crise da Democracia no 

“O Monarca tem um 
papel, menos for-

mal, de “Cabeça da 
Nação”. 
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Brasil”, de 1978, o Professor Cezar Saldanha Souza Jr., 
histórico defensor da existência do Poder Moderador 
no Brasil, advoga que, para superar crises crônicas do 
sistema democrático no nosso país é preciso “Confiar 
a chefia do Estado a um órgão independente dos pode-
res executivo (Governo), legislativo (Congresso ou Par-
lamento) e judiciário, armado de atribuições definidas 
e limitadas na Constituição para arbitrar os inevitáveis 
conflitos entre eles, defender os objetivos permanentes 
da comunidade e exercer uma suprema fiscalização po-
lítica, equivalente a erigi-lo em um quarto poder cons-
titucional, que como peculiaridade de nosso direito po-
lítico, foi conhecido com o nome de poder moderador”. 

 A saudade do Império e os acampados

 No Brasil, é notória a nostalgia que nosso povo, ain-
da que inconscientemente, tem da Monarquia e da rea-
leza. Quando querem expressar que alguém é bom mes-
mo, super, melhor que todos os outros, ele o chama de 
“Rei”. É Rei Pelé, Rei Roberto Carlos. Até para designar 
quem não é amado pelo povo como estes três dois são, 
mas, desfruta de grande notoriedade, pronto, aplica-lhe 
o epíteto majestoso: Rei do Gado, Rei (ou Sheik numa 
versão das arábias) do Bitcoin. E tem ainda o Rei da Pi-
poca de Bezerros em Pernambuco e, pelo lado feminino, 
Rainha dos baixinhos, rainha das embaixadinhas, Ra-
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inha da “Pisadinha”, e rainhas, muitas, do carnaval, da 
bateria da escola de samba, da Festa da Uva, da Festa 
do Peão, da Festa do Arroz, da Oktoberfest, do Milho 
também em Bezerros, e outras que tais, todas com suas 
“princesas”. Minha mãe, que morreu com 96 anos de 
idade e já havia nascido na República, comentava lá na 
minha infância que o velho e simpático Dom Pedro II 
tinha sido vítima de uma grande injustiça por ter sido 
banido do país que tanto amava. Talvez remonte a esse 
acontecimento a difusa saudade do período imperial.

 No que diz respeito à política e às instituições, é pos-
sível que as raízes do saudosismo monarquista tenham 
ligação com a sensação de vazio que parcelas da popu-
lação sentem pela falta de um arrimo na hora das crises. 
Não deixa de ter alguma lógica a busca mental por algu-
ma entidade respeitável que se situe acima dos poderes 
convencionais, os quais, por lidarem com o cotidiano 
das pessoas em um país não desenvolvido, muitas ve-
zes provocam tanto ressentimentos e desgostos quanto 
alegrias e bem-estar. As ocasiões em que há frustração 
evocam a falta da mãe e do pai para pôr ordem no desen-
tendimento da criançada ou de filhotes adolescentes: o 
poder com autoridade para intervir, silenciar os exalta-
dos, definir com exatidão e experiência quem está certo 
e quem está errado. E punir, se necessário, os transgres-
sores da ordem familiar. 
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 Creio que esse é o aspecto atualmente relevante: 
quando a situação se torna particularmente complica-
da, como no passado recente, e talvez ainda no atual 
momento, muita gente fica morrendo de saudades de 
algum Poder superior aos outros poderes e, portanto, 
com capacidade de intervir e resolver os imbróglios. 

 Durante a temporada dos acampamentos em frente 
aos quarteis, conversei com um abnegado frequentador 
de um dos locais. E fiz a pergunta óbvia: o que a turma 
ali reunida esperava que pudesse acontecer? À certa al-
tura dos acontecimentos o roteiro estava completo na 
cabeça dos manifestantes. Primeiro, o grupo do Exér-
cito encarregado de “fiscalizar as eleições” emitiria seu 
parecer, confirmando a ocorrência de fraudes; segundo, 
o povo acampado à porta das unidades militares estaria 
clamando por uma intervenção das Forças Armadas; e 
terceiro, em ato contínuo, os militares proclamariam a 
anulação do resultado das eleições com base no artigo 
142 da Constituição do Brasil que em seu caput dispõe: 
“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo 
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares organizadas com base na hie-
rarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pá-
tria, à garantia dos poderes constitucionais e, por inicia-
tiva de qualquer destes, da lei e da ordem”. 
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 O raciocínio da pessoa com quem conversei, era de 
que, se lá em 1964, as Forças Armadas entraram em 
campo (ou saíram das “quatro linhas”, na expressão de 
Jair Bolsonaro) a pedido, de algum modo, do povo brasi-
leiro – na ocasião as Marchas da Família com Deus pela 
Liberdade - a esperança agora era conseguir a repetição 
do feito, dessa feita convocadas pelo clamor dos que se 
reuniam à frente dos quarteis. Segundo meu interlocu-
tor, a interpretação corrente nos grupos que ali estavam 
era de que realmente o artigo 142 atribui às Forças Ar-
madas o Poder Moderador. 

 O propósito, por conseguinte, das legiões de acam-
pados, era que os militares incorporassem a instância de 
Poder Moderador quando advertidos por manifestações 
como aquelas, para fazer o ajuste dos demais poderes e 
impedir algum tipo de injustiça, erro, abuso de poder, 
fraude. O ponto fraco que salta aos olhos nesse racio-
cínio, mesmo relevando a impropriedade da interpre-
tação do artigo 142, é o grau de legitimidade de quem 
aciona e deflagra a ação moderadora. Quantas pessoas 
deveriam estar diante do quartel para solicitar as medi-
das desejadas? E se houvessem outras solicitações em 
sentido diverso por outros meios? Em 1964 alguns mi-
lhões de pessoas foram às ruas antes que os militares 
resolvessem agir. A imprensa, de maneira quase unâ-
nime, repercutia os protestos. E, claro, as circunstân-
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cias eram profundamente diferentes: havia sublevação 
no âmago das Forças Armadas e era palpável o risco de 
instauração de um regime comunista no País. Os acon-
tecimentos recentes estiveram bem longe de correspon-
der a essas circunstâncias históricas. 

 De qualquer forma, o tal relatório militar sobre os 
supostos erros e eventuais fraudes na eleição deu em 
nada. E coisa alguma aconteceu. Mas, permaneceu in-
tacto o resto do roteiro: acampamento, manifestação e, 
ao final, no que diz respeito a uma parcela dos acampa-
dos, a bagunça suprema da invasão das sedes dos três 
poderes. Resolveram fazer com as próprias mãos e gros-
seiramente, desordenadamente, selvagemente, o que 
imaginavam que as Forças Armadas fariam, como em 
64, através de algum breve comunicado. Ou achavam 
que o barulho produzido poderia ser o estopim para a 
ação militar. 

 Descrevendo os fatos dessa maneira, o episódio 
todo parece coisa pueril, inconsequente. Até porque há 
indicações fortes de que a grande maioria dos generais 
dos nossos tempos continuam levando a sério a deci-
são tomada por seus antecessores, lá em 1985, de nunca 
mais se envolver em coisa que não é da sua alçada nem 
de sua competência, ou seja, o meio político. O que, to-
davia, altera essa percepção é a possibilidade, já aven-

40 |  Cadernos Liberais



tada pela imprensa, de que, descendo um pouco na hie-
rarquia militar, mais abaixo dos generais e chegando a 
coronéis, majores e capitães, o pensamento e a crença 
não sejam os mesmos. Consta que há um número con-
siderável desses militares de médio escalão que preferia 
se alinhar aos acampados e extravasar de seus compro-
missos regulares para representar o papel, tentador, de 
um poder acima dos outros, capaz de dar força e ação à 
turma que desejava virar a mesa. O novo governo deve 
estar com essa pulga atrás das suas orelhas e terá de 
agir sabiamente para, por iniciativa própria, amansar 
os ânimos. 

NOSTALGIA? Por todo o país, acampantes pediam a inter-
venção militar, em clara referência ao Poder Moderador
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 O problema, que malogrou as esperanças dos que 
queriam, dos militares, uma atitude “redentora”, é o fato 
de que, afinal, aquele dispositivo constitucional sobre 
as Forças Armadas não institui mesmo o Poder Mode-
rador. Isso não existe na Constituição. “Defender a lei e 
a ordem”, quando instadas por um dos outros poderes, 
não significa, no entender de qualquer constitucionalis-
ta de respeito, uma autorização para, do nada, os milita-
res intervirem no sistema político, decidirem que houve 
fraude numa eleição, afastarem na marra o eleito, co-
locarem lá o que perdeu ou realizarem um novo pleito, 
eliminando candidaturas indesejáveis. Isso, não pode. 
Até porque, ainda que se interpretasse que o artigo 142 
passa perto da autorização de alguma ação moderadora, 
a execução das tarefas acimas caracterizariam um poder 
de intervenção, não um Poder Moderador. Este, não há. 

 O que existe, no espaço em que os fatos fogem ao 
controle racional e legal, é a força própria, natural, de 
quem detém as armas e a organização. Seria tolo ignorar 
a realidade de que as Forças Armadas já patrocinaram 
ingerências na vida política com frequência que cho-
caria qualquer purista das instituições democráticas. 
O jornalista e escritor Elio Gaspari, na introdução do 
seu livro “Ditadura Envergonhada”, de 2002, menciona 
que “desde 1945, sempre que o presidente e o ministro 
do Exército tomaram caminhos separados, o presiden-
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te viu seu cargo ameaçado ou até mesmo perdido”. O 
caminho que a democracia brasileira percorreu, desde o 
término da segunda guerra mundial até o presente, este-
ve muitas vezes interrompido ou pelo menos dificultado 
por golpes e tentativas de golpe. As mais notórias e com 
maiores implicações na história contemporânea foram 
a ameaça de impedimento da posse do Vice-Presiden-
te João Belchior Marques Goulart, o Jango, em 1961 e 
a destituição dele próprio três anos depois. Mesmo no 
interior do regime militar, aconteceram algumas tenta-
tivas bem-sucedidas – e outras nem tanto - de alteração 
do curso normal dos acontecimentos. Em 1965 o “Minis-
tro da Guerra” General Artur da Costa e Silva, colocou-
-se como sucessor do Marechal Humberto de Alencar 
Castello Branco contra a vontade do então Presidente. 
Em 1969, quando Costa e Silva sofreu uma isquemia ce-
rebral, foi vetada a posse do Vice-Presidente Pedro Alei-
xo. E tentativa houve em 1977, se bem que frustrada, de 
derrubada do Presidente Ernesto Geisel por seu Minis-
tro da Guerra Sylvio Couto Coelho da Frota. 

 O cientista político Oliveiros Ferreira fez, ao final de 
uma de suas brilhantes palestras, uma espirituosa brin-
cadeira sobre golpes de Estado. Alguém da plateia per-
guntou a ele qual foi a principal razão pela qual os mi-
litares tomaram o poder em 1964. Ele disse então que, 
para assumir essa atitude, alguma entidade, seja qual 
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for, tem de dispor de organização em todo o território 
nacional, sentido forte de hierarquia, disciplina e uni-
dade de propósitos. E como, segundo ele, nem a Igre-
ja Católica nem as Casas Pernambucanas aceitaram a 
missão, coube às Forças Armadas fazê-lo. Para quem 
não sabe, as Pernambucanas eram, na época, a grande 
rede nacional de lojas de comércio

Ter sob seu controle o poder da força acaba 
sendo argumento irresistível no momento 
em que surge uma crise e um impasse. O 
ideal, por certo, é que, nestas situações, 
as dificuldades sejam resolvidas pelo po-
der da lei, das instituições, pela força da 
razão e não pela razão da força. Por isso, 
é substancial em um sistema democráti-
co a existência de instrumentos capazes 
de resolver problemas e encaminhar solu-
ções. E para tanto é preciso que a organização 
institucional do País preveja a instância que terá 
a incumbência de desfazer o confronto. Enquanto os 
poderes permanecem separados e harmônicos, tudo o 
mais acontece dentro da normalidade. Há instâncias 
para o necessário. Mas, na eventualidade de desarmo-
nia grave, de que forma a discórdia deve ser desfeita?

Até porque, ainda que se 
interpretasse que o artigo 
142 passa perto da autori-
zação de alguma ação mo-
deradora, a execução das 
tarefas acimas caracteri-
zariam um poder de in-

tervenção, não um Poder 
Moderador. 
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 Duas sugestões de Poder Moderador para o Brasil

 O parlamentarismo, como preconizado por Cezar 
Saldanha, com a separação das chefias de Governo e de 
Estado e com este último dotado da competência mo-
deradora, seria uma tentativa atraente de se chegar à 
existência do Poder Moderador. A história brasileira de 
algum tempo atrás, contudo, foi ingrata com propostas 

como a de Saldanha. A sua tese alcançou a matu-
ridade dos 45 anos e nesse período aconteceu 

uma Assembleia Nacional Constituinte sem 
que ela tivesse recebido a devida atenção. 
O retorno à Monarquia, que, evidente-
mente, facilitaria a adoção de um “quarto 
poder”, foi, como se imaginava na época, 
rechaçado em plebiscito no ano de 1993. 

Na mesma ocasião, igualmente, resultou 
descartada a hipótese de instituição do sis-

tema parlamentarista de governo – que, aliás, 
já havia sido preterida em favor do presidencialis-

mo trinta anos antes, no prolongamento da crise inicia-
da com a renúncia de Jânio Quadros à Presidência e o 
veto militar à posse do Vice João Goulart. 

 Se há quatro décadas e meia o autor já percebia a 
existência de crises orgânicas da democracia brasileira, 
e as mesmas atribulações persistem até hoje, talvez seja 

Até porque, ainda que se 
interpretasse que o artigo 
142 passa perto da autori-
zação de alguma ação mo-
deradora, a execução das 
tarefas acimas caracteri-
zariam um poder de in-

tervenção, não um Poder 
Moderador. 
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oportuno que se passe a cogitar de alguma outra provi-
dência institucional.  

 Tendo em vista a inviabilidade e o despropósito da 
adoção de um regime monarquista, a separação republi-
cana, no parlamentarismo, entre as chefias de governo 
e de Estado seria, do ponto de vista teórico, a pedra de 
toque para facilitar a existência do Poder Moderador. 
O Chefe de Estado (e não de Governo) personificado 
pelo Presidente da República, poderia, de algum modo, 
encarnar um poder com atribuições intermediadoras e 
moderantes, assim como Pedro I e Pedro II. Há, porém, 
que se observar que, entre um modelo atual e aquele do 
Império, existem muito mais diferenças que semelhan-
ças. Em outros lugares do mundo, onde há separação de 
Chefias, os ocupantes da função que excede a triparti-
ção habitual, não costumam ter quase nada daquilo que 
nosso Imperador usufruía. 

 Além disso, mesmo na eventualidade de que viésse-
mos a adotar o parlamentarismo, separar as funções da 
Chefia de Estado e da Chefia de Governo, e atribuir al-
gum poder moderador ao Chefe de Estado, restaria um 
complicador de ordem lógica: é difícil imaginar um Pre-
sidente que não seja eleito, e é mais custoso ainda supor 
que alguém elegido pelo voto popular (direta ou indi-
retamente) e, por suposto, apoiado por forças políticas 
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e partidárias, possa dispor da isenção e independência 
necessárias para o exercício do Poder Moderador. Nes-
te caso, como imparcialidade não haveria, ele teria de 
somar, ao seu arbítrio, uma hipotética autorização, a tí-
tulo de exemplo, de um Conselho de Estado que tenha 
certa neutralidade política. Um perfil como esse, do ór-
gão colegiado, poderia ser alcançado com a membresia 
de cidadãos não escolhidos especialmente para tal ór-
gão, mas devido à condição de membros natos devido a 
situações pré-existentes, como ex-presidentes da Repú-
blica. 

 Para se habilitar ao papel de um poder capaz de 
“ajustar os três poderes clássicos” e ser “a chave de toda 
a organização política” é indispensável dispor das qua-
lificações da isenção, da imparcialidade e da neutralida-
de. Só assim poderia ser um “pouvoir neutre”. Sem isso, 
seria inviável a aceitação e a legitimidade de seu papel 
mediador e moderador. Seja qual for o tipo de eleição a 
ser empregada na escolha, sempre haverá o componen-
te político e partidário, a campanha eleitoral, o pedido 
de voto. Deste procedimento sairá um Presidente eleito 
através de uma agremiação de caráter partidário, com 
apoio de políticos e de setores da sociedade - desprovi-
do, portanto, de isenção e imparcialidade. Vale dizer, 
por esse caminho, a discussão sobre Poder Moderador 
desemboca em um beco sem saída. 
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 Ainda assim, todavia, não há como recusar a ideia 
de que um país que já retirou do poder, por Impeach-
ment, dois presidentes em um período de pouco mais 
de 20 anos, precisa passar a limpo a organização de seus 
poderes políticos. 

 Há outros caminhos institucionais a serem eventual-
mente percorridos. E o mais evidente e que a mim soa 
mais apropriado, é um que certamente não goza da con-
fiança atual de parte significativa da população: o Supre-
mo Tribunal Federal. Seja como for, o que hoje mais se 
assemelha a um modelo institucional de Poder Modera-
dor, ainda que parcial, é a competência desempenhada 
pelo STF nas decisões sobre a melhor interpretação dos 
textos constitucionais. Quem define qual é o “espírito 
da lei” – no caso, dos mandamentos constitucionais – 
exerce um poder de dirimir, de esclarecer controvérsias 
maiúsculas na esfera política e institucional. Todavia, 
como o Supremo já não goza da confiança de todos os 
querelantes, pouco serve, na atualidade, no exercício da 
ponderação de desavenças. E tecnicamente até pode-
ria se acrescentar que tal papel não é compatível com 
o partidarismo das indicações dos supremos magistra-
dos pelo Presidente da República, com aprovação pelos 
senadores. Se nossos chefes de Governo têm bastante 
dificuldade para nomear alguém com verdadeiro “perfil 
técnico” para determinados cargos no próprio Executi-
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vo, o que dizer de uma indicação para a Suprema Corte? 
E a “sabatina” do Senado, estilo faz de conta, pouco ou 
nada acrescenta a esse processo.

 Talvez pudesse ser uma boa ideia escapar do sistema 
originário dos americanos e fazer com que esses cargos 
máximos da Justiça correspondessem, precisamente, 
ao ponto mais alto da carreira da Magistratura. Assim, 
eventualmente, teríamos uma Côrte com cara e vocação 
para o exercício do Poder Moderador. Tal adaptação 
teria de ser longa, à medida que os cargos fossem va-
gando. E, de qualquer modo, ainda assim, restaria uma 
dificuldade para esse modelo: sendo ele, o Supremo, o 
titular do Poder Moderador, como poderá, também ele, 
dispor da imprescindível imparcialidade no momento 
de intervir, sendo o Poder Judiciário, por hipótese, uma 
das partes interessadas? Ou seja, modelo ideal parece 
não existir. E se assim é, convém buscar uma solução 
possível, ainda que não perfeita. Oportuno, neste caso, 
se faz, evocar, mais uma vez, a conhecidíssima lição do 
filósofo francês François-Marie Arouet, conhecido como 
Voltaire, que, 250 anos atrás sentenciou no seu Dicio-
nário Filosófico que “o ótimo é inimigo do bom”. 
  

Paulo Gouvêa da Costa, Mestre em Direito do Esta-
do pela USP, Mestre em Política Pública Internacio-

nal (MIPP) pela Universidade Johns Hopkins, 
Ex-Deputado Federal
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Formar agentes de transformação é o foco do Jo-
vem Índigo, que começou como projeto piloto e 
encerra 2022 como programa permanente de for-

mação para estimular o desenvolvimento de soluções de 
problemas nas comunidades. Nas quatro edições reali-
zadas, o Jovem Índigo trabalhou com mais de 150 jo-
vens de todas as regiões em imersões, em Brasília.  

50 jovens de todo o País participam da quinta edição do pro-
grama do Instituto Índigo

JOVEM ÍNDIGO: UM LABORATÓRIO 
DE FORMAÇÃO DE NOVAS 
LIDERANÇAS
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Laboratório de formação de novas lideranças políticas, 
o programa foi idealizado para selecionar jovens em 
todo o país que já ocupem cargos públicos, estudantes, 
militantes do partido e interessados em ser agentes de 
transformação em suas comunidades.  O programa foi 
formato em duas etapas. A primeira já realizou quatro 
edições e começou 2023 com nova temporada.

 A segunda etapa do Jovem Índigo começa a ser exe-
cutada também em 2023 e vai trabalhar com projetos 
formatados pelos jovens participantes da primeira eta-
pa, que serão avaliados e selecionados.
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 O Instituto Índigo, braço teórico e de formação po-
lítica do União Brasil, realiza workshops, visitas e pales-
tras na edição do Jovem Índigo. O programa realizado 
em parceria com a União Jovem tem a proposta de ser 
um laboratório de formação de novas lideranças políti-
cas no País. O programa reúne jovens de toda as regiões 
selecionados durante três dias, em Brasília, focando no 
desenvolvimento de habilidades para identificar e solu-
cionar problemas de suas comunidades. 

 Segundo o presidente do Instituto Índigo, o depu-
tado federal Mendonça Filho, o Jovem Índigo amplia 
o olhar dos participantes a partir do conhecimento de 
problemas diversos enfrentados em vários lugares do 
Brasil e com o conhecimento de ferramentas e técnicas 
para solução desses desafios a partir e políticas públi-
cas.
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 “Queremos que os jovens participem das decisões 
políticas das suas comunidades, cidades e do País. Nossa 
missão é estimular os jovens para que se sintam capazes 
e motivados.  Essa é nossa missão”, destacou Mendonça 
Filho.

 Uma das participantes selecionadas para esta quin-
ta edição, a jovem Monithely Teixeira, de Goiás se disse 
ansiosa para pelo início das atividades. “Tenho certeza 
de que será um momento de muito aprendizado e uma 
oportunidade de conhecer e interagir com a juventude 
de outros estados”, comentou.

 O presidente Nacional da União Jovem, Lucas Mo-
reno, destacou o papel formativo do evento. “Desse am-
biente de diálogo, desse ambiente de construção, que a 
gente consiga levantar e formar nomes para ocupar car-
gos em 2024. Para que as prefeituras, as câmaras muni-
cipais, tenham oportunidade de ter jovens qualificados 
que saiam desse ambiente”, pontuou.

 Ao todo são mais de 25 horas/aula de conteúdo du-
rante os três dias de evento do Jovem índigo, que garan-
te aos participantes certificação. Até agora mais de 200 
jovens foram impactados com o programa do Instituto 
índigo em parceria com a União Jovem.
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POLÍTICA
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Os meios de comunicação de massa sempre fo-
ram e continuarão sendo instrumentos funda-
mentais para a consolidação da democracia, 

constituindo-se numa das mais importantes ferramen-
tas de divulgação de ideias e de opiniões utilizadas pelos 
partidos políticos e candidatos, especialmente durante 
as campanhas eleitorais. Ninguém mais ignora que as 
plataformas digitais, em especial as redes sociais, pas-
saram a assumir um papel central nas estratégias de pu-
blicidade visando à conquista da simpatia do eleitorado, 
reduzindo significativamente a importância, em certas 
regiões, das mais tradicionais formas de propaganda 
como a mídia impressa, o rádio e a televisão.

 O exponencial crescimento do uso das redes sociais 
terminou modificando o papel dos algoritmos por elas 
utilizados, transformando-os em pujantes filtros de 
conteúdo personalizado para cada usuário, potenciali-
zando, assim, a criação de verdadeiras bolhas gerado-
ras de grande fragmentação e de acirrada polarização 
de opiniões. Como consequência, assiste-se a um em-

Fabrício Medeiros

A REGULAÇÃO DAS MÍDIAS 
SOCIAIS COMO PRESSUPOSTO DO 
FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA
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pobrecimento do debate na arena pública virtual pela 
desintegração de um ambiente que deveria ser natural-
mente diversificado e, ao mesmo tempo, favorecedor da 
livre circulação de ideias e opiniões, fundamentais para 
a formação de um consenso.

 Como se não bastasse, o uso abusivo e desregulado 
de um algoritmo social, ou seja, de um agente de soft-
ware que se comunica de forma autônoma nas mídias 
sociais, pode se transmudar num portentoso mecanis-
mo à serviço da condenável prática de difusão de no-
tícias falsas, colaborando efetivamente com a nefasta 
prática de desinformar a cidadania em proporções mui-
tas das vezes inimagináveis. No mundo, não são poucos 
os exemplos de ataques democráticos provocados por 
ameaças ou rupturas políticas apoiadas em redes de de-
sinformação e numa massiva, constante e despudorada 
campanha de desconfiança nas instituições.

 Parece claro, portanto, que esse novo jeito de se fa-
zer campanhas eleitorais orientadas por dados apresen-
ta um desafio sistêmico e institucional, o que demanda 
uma combinação de novas abordagens políticas e regu-
lamentares.

 Uma visão simplista desse problema conduziria à 
inexorável conclusão de que, em nome da defesa dos 
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valores democráticos, poderia o Estado exigir das plata-
formas digitais a exibição completa e absoluta dos algo-
ritmos que utilizam, sob pena de banimento. Contudo, 
os filtros de conteúdo personalizado gerados pelos algo-
ritmos das redes sociais sustentam a sua lógica econô-
mica, sendo a chave de sobrevivência das plataformas 
digitais. Daí emergir, como mais indicada, a adoção de 
uma solução que possa promover um ambiente virtual 
sadio para o debate público de qualidade sem asfixiar 
economicamente as redes sociais por força da compul-
sória abertura da lógica de funcionamento dos algorit-
mos que sustentam o seu negócio.
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 Esse cenário parece exigir uma atuação racional de 
vários setores, sejam eles públicos ou privados, os quais 
passariam a assumir um papel fundamental de monito-
ramento do potencial impacto da desinformação na so-
ciedade. E, para além do rastreio dessas consequências, 
é também necessária a adoção de medidas preventivas 
que possam gerar maior responsabilidade e transparên-
cia algorítmicas por parte das redes sociais, que passa-
riam a atuar em estreita consonância com o interesse 
público.

 O alcance de um nível desejável dessa responsabili-
dade passaria, necessariamente, pela adoção de medi-
das que pudessem elevar a transparência no tocante à 
origem do financiamento, identificando o conteúdo pa-
trocinado, especialmente quando envolvesse publicida-
de política, mas sobretudo pelo fornecimento de infor-
mações básicas sobre o funcionamento dos algoritmos 
que selecionam e exibam informações, sem que isso, no 
entanto, devasse a lógica que alicerça economicamente 
o negócio tocado pelas plataformas.

 Essa abertura permitiria uma atuação colaborativa 
entre Estado, organizações independentes e as próprias 
redes sociais na tarefa de checagem de fatos, além de 
proporcionar uma maior compreensão sobre a aparente 
popularidade de influenciadores, que não raro pode es-
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tar sendo impulsionada pela maciça injeção de recursos 
financeiros ou ser resultado de uma manipulação artifi-
cial produzida por robôs.

 O irreversível papel sociopolítico que a redes sociais 
passaram a assumir no contexto eleitoral e as nefastas 
consequências advindas da opacidade algorítmica pra-
ticada por essas mídias, força a sociedade a encontrar 
soluções para essa problemática já com os olhos postos 
no pleito de 2024. A democracia brasileira carece dessa 
regulação que, a um só tempo, proteja a lógica econômi-
ca das mídias sociais e assegure a supremacia do inte-
resse público intrínseco à atividade político-partidária.

Fabrício Medeiros é advogado, professor universitá-
rio e mestre em Direito
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CIÊNCIA POLÍTICA

O compromisso de
Mario Vargas Llosa
com a liberdade
e a literatura 
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Ighor Branco

O liberalismo não é uma receita econômica, mas 
uma atitude fundada na tolerância e no respei-
to, no amor pela cultura, na vontade de coexistir 

com o outro e numa defesa firme da liberdade”. Detentor 
de um Nobel de Literatura e tido como um dos maiores 
escritores da América Latina, Mario Vargas Llosa é co-
nhecido tanto pela sua produção literária, com roman-
ces e ensaios consagrados, como pela sua posição polí-
tica de defesa da liberdade.

 Peruano com visão cosmopolita, Vargas Llosa teve 
grande parte da sua formação em letras, no direito e na 
filosofia. Assim, escreveu obras importantes como A Ci-
dade e os Cães (1963), Conversa no Catedral (1969) e A 
Guerra do Fim do Mundo (1981), este sendo um roman-
ce que reconta a guerra de Canudos, no sertão da Bahia, 
numa releitura de Euclides da Cunha.

PRINCIPAIS BANDEIRAS

 Crítico ferrenho do sistema de castas sociais e ra-
ciais, o escritor acredita que essa lógica opressora per-
siste até hoje no Peru e na América Latina. Assim, sua 
principal bandeira é a luta pela liberdade individual. 
Vale ressaltar também que suas obras têm grande in-

"
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fluência do existencialismo, que marcou geração, e re-
tratam mudanças de concepção pessoal ao longo de sua 
formação intelectual. 

 Nesse sentido, o autor fez questão de revelar no li-
vro “O chamado da tribo” que durante sua juventude se 
considerava de esquerda e admirava figuras como Fidel 
Castro e a suposta revolução cubana. Com o passar dos 
anos, o amadurecimento das ideias e as recorrentes de-
cepções ideológicas, sobretudo, por violações das liber-
dades individuais, Vargas Llosa ‘virou’ à direita e desde 
então se considera um liberal.

 Nessa trajetória, o autor se debruçou sob tantos ou-
tros para refletir sobre as bases teóricas do liberalismo, 
como Friedrich Hayek, José Ortega y Gasset e até mes-
mo Karl Popper.

 Em “O Chamado da Tribo”, Mario Vargas Llosa mos-
tra-se como um pensador político que valoriza a liber-
dade individual, a democracia e a cultura como elemen-
tos fundamentais para uma sociedade justa e próspera. 
Sua reflexão sobre os autores que mais o influenciaram 
oferece um panorama interessante sobre algumas das 
principais correntes filosóficas e políticas do século XX 
e serve como uma inspiração para quem busca construir 
um pensamento crítico e livre.
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IDENTIDADE LIBERAL E ATUAÇÃO POLÍTICA

 No que diz respeito a terminologia política, Vargas 
Llosa acredita que grupos de extrema esquerda con-
tribuíram para a estigmatização da palavra “liberal” e 
prestaram um desserviço ao debate político. Segundo 
o romancista, a intenção desses grupos era passar uma 
visão doutrinária e conservadora do liberalismo, carac-
terizado por governos ditatoriais, o que se provou falso 
e infundado. Vargas Llosa analisa que apesar desse ce-
nário estar mudando, o estigma resultou num histórico 
atraso econômico, sobretudo na América Latina. 

 Além disso, o autor é enfático ao dizer que o libe-
ralismo deve ser defendido amplamente. Ou seja, não 
seria possível que um economista competente e verda-
deiramente liberal compactuasse com um governo de 
caráter autoritário ou autocrata. Essa seria a negação 
do verdadeiro liberalismo e os exemplos da história são 
claros de que isso nunca resultou em bons frutos.

 Além de sua produção literária, Vargas Llosa tem 
uma atuação destacada como jornalista. Ele tem sido 
um crítico contundente do populismo, do nacionalismo 
e das políticas estatistas que, em sua opinião, têm preju-
dicado o desenvolvimento da América Latina. Defensor 
de uma sociedade aberta, pluralista e tolerante, Vargas 
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ACADEMIA FRANCESA DE LETRAS Mário Vargas Lhosa quan-
do eleito para a Academia Francesa. O escritor hispano-perua-
no é o primeiro autor de língua estrangeira a ingressar na insti-
tuição histórica fundada em 1635; ele também foi membro da 

Real Academia Espanhola
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Llosa tem se engajado na defesa da liberdade de expres-
são e da imprensa livre, e na promoção de políticas que 
estimulem a inovação, a criatividade e o empreendedo-
rismo.

 Sua identidade liberal também se reflete em sua tra-
jetória política. Vargas Llosa foi candidato à Presidên-
cia do Peru em 1990, pelo partido Frente Democrático 
(Fredemo), defendendo um programa liberal de refor-
mas econômicas e políticas. Embora tenha sido derrota-
do nas eleições, Vargas Llosa se tornou um líder político 
influente na região, e sua candidatura teve um impac-
to significativo na disseminação das ideias liberais na 
América Latina.
 
 Em suma, a identidade liberal de Mario Vargas Llo-
sa é marcada pela defesa da liberdade individual, da de-
mocracia liberal e da economia de mercado como va-
lores fundamentais para o desenvolvimento humano e 
social. Sua atuação como jornalista e político refletem 
seu compromisso com a construção de uma sociedade 
mais livre, pluralista e tolerante.

CULTURA E LIÇÕES

 Por último, Vargas Llosa em entrevistas e exercícios 
de reflexão, trata de um outro perigo dos nossos tempos 
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que é a banalização cultural – isto, na sua visão, seria 
prejudicial ao papel crítico e cidadão das produções hu-
manas. 

 Segundo o autor, “Se a literatura e a cultura pas-
sam a ser vistas somente como entretenimento, há um 
empobrecimento do espírito crítico do cidadão. Cultura 
não é só entretenimento. É fonte de formação de alicer-
ces democráticos”, ressaltou em entrevista para o movi-
mento suprapartidário Livres.

 Para Vargas Llosa, a banalização cultural é uma 
consequência direta da mercantilização da cultura, que 
se intensificou com o avanço da globalização e a expan-
são das indústrias culturais. Ele argumenta que, ao se 
transformar em mercadoria, a cultura perde sua dimen-
são crítica e transformadora, e passa a ser valorizada 
apenas pelo seu potencial de consumo e entretenimen-
to.

 Essa valorização do entretenimento em detrimento 
do conteúdo tem levado, segundo Vargas Llosa, a um 
empobrecimento da cultura e da própria vida intelec-
tual. Ele critica a proliferação de programas de televi-
são, filmes e livros que oferecem um entretenimento 
fácil e superficial, muitas vezes voltado apenas para o 
consumo imediato e descartável.
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Em contraponto a essa tendência, Vargas Llosa defende 
a importância da leitura e do acesso às obras de maior 
complexidade e profundidade. Ele acredita que a litera-
tura, a filosofia e as artes em geral têm um papel funda-
mental na formação de um pensamento crítico e na am-
pliação do conhecimento e da sensibilidade humanas. 
Para ele, a banalização cultural é uma ameaça à própria 
sobrevivência da cultura, e por isso é importante lutar 
contra ela.

 Em síntese, Mario Vargas Llosa defende que a ba-
nalização cultural é um problema grave na sociedade 
contemporânea, que leva a uma empobrecimento da 
cultura e da vida intelectual. Ele ressalta a importância 
de se valorizar obras de maior complexidade e profun-
didade, e de se investir em políticas que incentivem a 
formação de um pensamento crítico e a ampliação do 
conhecimento e da sensibilidade humanas.

 Portanto, uma das muitas lições que o escritor deixa 
é de que uma sociedade que valoriza a liberdade e con-
some literatura está mais assegurada para não cair nas 
armadilhas das fake news, do populismo crescente e das 
violações aos direitos individuais.

Ighor Branco, Cientista Político - UFPE
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TEC & INOVAÇÃO

72 |  Cadernos Liberais



TECNOLOGIA DIGITAL NO BRASIL:
OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

PARA O MERCADO DE TRABALHO

Murilo Medeiros

O desenvolvimento de áreas como a da Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação (TIC) é cru-
cial para a modernização da informação e o au-

mento da conectividade em escala global. Apesar de sua 
crescente importância, é um setor no qual sobram mi-
lhares de vagas de trabalho por conta da falta de mão de 
obra qualificada.

 Pode parecer surpreendente, mas este cenário exis-
te no Brasil. Segundo o estudo “Demanda de Talentos 
em TIC e Estratégia ΣTCEM”, publicado em dezembro 
de 2021 pela Associação das Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Brasscom), 53 mil pessoas 
se formaram em cursos de perfil tecnológico e digital no 
Brasil em 2021, contra uma demanda média de 159 mil 
profissionais de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção pelo mercado de trabalho no mesmo período.
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Demanda de novos talentos em tecnologia em 5 anos

 Ainda segundo a Brasscom, entre os anos de 2021 e 
2025, haverá uma demanda nacional de 797 mil novos 
profissionais em tecnologia da informação. São traba-
lhadores ligados a carreiras como desenvolvedores de 
software; engenheiros de redes, software e telecomuni-
cações; cientistas de dados; segurança da informação e 
privacidade de dados. Com o baixo número de profissio-
nais formados nessas áreas, é possível que o Brasil en-
frente um déficit de 106 mil talentos por ano até 2025.
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Para especialistas, os dados refletem, ao mesmo tempo, 
o crescimento acelerado do setor de TIC e um verdadei-
ro risco de “apagão” de profissionais qualificados para 
ocupar tais postos vagos.

 “A gente se pergunta por que o Brasil ainda não co-
lapsou em termos da falta de talentos. A gente viu duran-
te esse período, principalmente o período pandêmico, o 
surgimento de várias ofertas de capacitação”, afirmou o 
presidente da Brasscom, Sérgio Paulo Gallindo, duran-
te o lançamento do estudo em 2021.

 Para pesquisadores da tecnologia digital, ainda exis-
te certo receio das pessoas no que diz respeito à tecno-
logia, além de outras barreiras a serem quebradas. Isso 
porque, segundo eles, é frequente o pensamento de que 
“isso não é para mim por ser complexo demais” quan-
do, na verdade, hoje em dia, todo mundo tem contato 
instantâneo com as tecnologias digitais. Além disso, na 
prática, o mercado está à procura de gente para traba-
lhar, por exemplo, no desenvolvimento de aplicativos 
para celular, com comércio eletrônico, com análise de 
dados ou segurança da informação.

 O primeiro passo para mudar esse quadro é des-
mistificar o termo “tecnologia” para atrair mais público, 
concluiu o estudo da Brasscom. “Não existem rótulos 
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‘fulano nasceu para ser programador’. É para todo mun-
do que quer, que tem oportunidade e quer se compro-
meter mesmo com essa nova rotina de estudos e tra-
balho”, destacam estudiosos que ajudaram a elaborar o 
relatório divulgado pela Brasscom.

 Outro ponto que pode se tornar um atrativo para a 
atividade é a remuneração. Enquanto a média nacional 
de salários é de R$ 2.001, a remuneração média do setor 
de serviços de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção é 2,5 vezes maior, com média de R$ 5.028. Em ser-
viços de alto valor agregado e para desenvolvimento de 
software, a remuneração pode chegar a três vezes mais 
que a média nacional: R$ 5.805 e R$5.699, respectiva-
mente.

REMUNERAÇÃO  Remuneração média com salários médios 
setoriais e nacional. Fonte: Brasscom | Reprodução
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O que fazer para atrais novos profissionais?

 Uma das estratégias para atrair interessados em 
atuar nas áreas de TIC e correlatas seria inserir, desde 
cedo, conteúdos sobre tecnologia em cursos com afini-
dade na atuação enquanto programador, como mate-
mática, engenharia e ciências, com vistas a incentivar a 
escolha profissional por estas áreas.

 Pelos cálculos da Brasscom, com 246 mil forman-
dos ao ano em tais cursos, finalmente, as empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação passariam a 
contar com um número potencial de profissionais maior 
que a demanda.

 Despertar o interesse dos jovens pela formação em 
tecnologia, em especial oriundos de grupos minoritá-
rios, como mulheres e pessoas negras, também se con-
figura como um desafio. Nos cursos de TIC, segundo a 
Brasscom, 85,2%  do  total  de  alunos  são  homens,  
contra  14,8%  de mulheres.

Os dados mostram que há muito emprego no 
setor, mas também que as grades do ensino supe-
rior precisam estar mais bem alinhadas ao que o 
mercado de trabalho precisa, frisou Helena Loiola, 

coordenadora do estudo da Brasscom.

“ “
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 Especialistas do setor também consideram impor-
tante propor parâmetros inovadores para ampliar a for-
mação de novos talentos e superar o déficit entre vagas 
ofertadas e profissionais disponíveis no mercado.

O Brasil tem vocação para a tecnologia e, se esse 
desafio for encarado de frente, o país garantirá 

não apenas que o setor continue crescendo expo-
nencialmente, como oportunizará uma verdadei-
ra transformação da realidade socioeconômica de 
milhares de famílias”, reforça Gallindo, presidente da 

Brasscom.

“

“

INCENTIVO Despertar o interesse dos jovens é uma das es-
tratégias para aumentar o acesso a cursos da área de TIC | Foto: 

Reprodução
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O impacto da Pandemia na ampliação do setor

 O isolamento social provocado pela pandemia da 
covid- 19 resultou em inúmeras consequências, como 
o trabalho remoto, a socialização por meio das telas e 
aulas online, modificando as demandas do mercado. 
Com isso, houve um aumento no interesse das empre-
sas - tradicionais, inclusive, que não tinham esse tipo 
de profissional em seus quadros - por profissionais da 
Tecnologia da Informação.

 Além disso, a crise na saúde pública e o aumento ex-
pressivo no uso dos recursos tecnológicos transforma-
ram o mercado em escala global. Tais mudanças fazem 
com que os profissionais não necessitem morar na mes-
ma localidade da empresa para a qual prestam serviços. 
As empresas passaram a ter acesso a uma ampla gama 
de mão de obra qualificada que pode exercer sua pro-
fissão de forma remota. Inclusive, essa maior deman-
da por serviços digitais, conectividade em banda larga e 
home office trouxe reflexos para o setor.

 Segundo levantamento feito pela fintech Intuit 
QuickBooks, que desenvolve softwares de gestão para 
pequenas e médias empresas, quase metade dos peque-
nos empreendimentos do Brasil se tornaram mais digi-
tais ao longo da pandemia da covid-19. De acordo com o 
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estudo, isso possibilitou que essas organizações migras-
sem parte de suas operações para o home office (53,5%). 
A digitalização dos empreendimentos foi apontado por 
55% dos empresários entrevistados como responsável 
por melhorar o relacionamento com o cliente.

 O União Brasil acredita na força e no poder da tecno-
logia da informação e na comunicação digital para gerar 
emprego e renda, desenvolver o Brasil, promover e me-
lhorar a educação, disponibilizar mais conhecimento e 
informação para a população, diminuir as fronteiras e 
aproximar realidades. Ciente de sua responsabilidade 
e compromisso público com o povo brasileiro, o União 
Brasil trabalha por soluções para reduzir ao máximo 
essa lacuna entre vagas de emprego na área da TIC e 
profissionais qualificados. A legenda aposta e acredita 
que um país desenvolvido é um país de oportunidades.

Agenda para a ampliação do mercado de TICS no Brasil

 Criação de Política Nacional de Educação Digital, 
voltada para capacitação e especialização digital dos 
brasileiros, principalmente os jovens.

 Instituir o ensino transversal de computação, pro-
gramação, robótica e outras competências digitais em 
todos os níveis de escolaridade.
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 Inserir a inclusão digital na lista de garantias funda-
mentais da Constituição Federal.

 Direcionar recursos para a instalação de infraestru-
tura de tecnologias da informação e comunicação (TIC) 
nas instituições de ensino público, com base em padrões 
de excelência em educação digital.

 Fomentar cursos de mestrado e programas de dou-
torado especializados em competências digitais.

 Desenvolver cursos técnicos profissionalizantes, 
com foco no pensamento computacional e no domínio 
de linguagens de computação.

 Investir na formação de professores da educação 
básica e do ensino superior em competências digitais e 
uso de tecnologias.

Murilo Medeiros, cientista politico UNB
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INTERNACIONAL

82 |  Cadernos Liberais



83 Instituto Índigo | 



Será que existe vida extraterrestre? Essa é uma 
pergunta que intriga muitos cientistas, filósofos e 
amantes de ficção científica. Mas vamos ser sin-

ceros, como podemos nos interessar se há vida fora da 
Terra quando ainda temos dificuldade em fomentar vida 
razoavelmente inteligente e harmônica dentro dela?

 Muitos acreditam em alienígenas, seres verdes de 
olhos grandes que vêm nos visitar em naves espaciais. 
Mas, se esses seres realmente existem, por que eles ain-
da não se apresentaram para nós? Será que eles estão tão 
avançados tecnologicamente que conseguem se escon-
der ou será que estão tão atrasados que nem conseguem 
encontrar nosso planeta no meio de tantos outros?

 E se, por acaso, esses seres extraterrestres decidi-
rem nos conhecer, o que eles vão pensar? Acharão que 
somos estranhos, que nos vestimos de forma esquisita 
e que comemos coisas inusitadas como jiló e foie gras? 
Ou, pior ainda, o que eles pensarão do fato de termos 
uma porção de políticos mal-intencionados e desones-
tos? Refletirão que somos uma espécie pouco evoluída e 
que ainda temos muito o que aprender.

 Para além das perguntas que pairam a possibilida-
de de existência de vida em outros mundos, voltemos 

Ighor Branco
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os olhos ao nosso. O que os recentes casos de Objetos 
Voadores Não Identificados (Ovnis) têm a nos dizer so-
bre as relações entre países desenvolvidas aqui no nos-
so planeta?

 Protagonizados por Estados Unidos e China, os ca-
sos de espionagem mútuos não são privilégios das maio-
res potências mundiais. A espionagem é uma preocupa-
ção constante nas relações internacionais e está cada vez 
mais sofisticada, uma vez que a tecnologia tem mudado 
a forma como isso é feito. Drones e outros equipamentos 
de vigilância são usados para coletar informações sobre 
outras nações e suas atividades militares e econômicas. 
Isso tem levado a um aumento nas acusações trocadas 
e uma maior preocupação com a segurança e soberania 
nacional.

 Sobre os últimos acontecimentos: os Estados Uni-
dos afirmam que os Ovnis derrubados eram balões es-
piões da China, enquanto a China nega qualquer envol-
vimento e alega que os Estados Unidos estão tentando 
criar tensões e prejudicar sua imagem internacional. 

 A verdade é que não há mocinho nem vilão nessa 
história. Tudo é uma questão de interesse e a situação 
ilustra os impasses existentes entre as duas nações.
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 Os Estados Unidos têm uma longa história de ope-
rações de espionagem, tanto doméstica quanto inter-
nacional. Um dos exemplos mais notórios é o caso do 
ex-analista de inteligência Edward Snowden, que vazou 
informações altamente confidenciais do governo ame-
ricano em 2013. Esse caso expôs o amplo alcance da vi-
gilância eletrônica realizada pelo governo americano e 
gerou um debate global sobre a privacidade das comu-
nicações eletrônicas.

TECNOLOGIA DE ESPIONAGEM Drone norte-americano en-
viado para sobrevoar o território da Ucrânia. Aeronaves são 

equipadas com sensores e câmeras de última geração e po-
dem fazer voos de mais de 30 horas
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 A China, por sua vez, é um país que investe pesa-
damente em inteligência e tem sido acusado de realizar 
operações de espionagem em grande escala em todo o 
mundo. Em 2020, um pesquisador chinês, acusado de 
roubar segredos comerciais relacionados a tecnologia 
avançada de milho, foi condenado nos Estados Unidos 
a uma pena de prisão de 27 meses. Essa é apenas uma 
das muitas acusações de espionagem que a China tem 
enfrentado nos últimos anos.

 A relação entre os Estados Unidos e a China tem 
sido tensa por muitas razões, incluindo questões econô-
micas e de segurança. A disputa comercial entre os dois 
países tem levado a uma queda no mercado e afetado 
a economia global, enquanto as acusações de roubo de 
segredos comerciais e tecnologia têm levado a uma re-
pressão às empresas chinesas que operam nos Estados 
Unidos. Além disso, a problemática das supostas vio-
lações aos direitos humanos em Xinjiang e Hong Kong 
também tem sido uma fonte de tensão entre os dois paí-
ses.

 Outro exemplo de conflito velado entre Estados Uni-
dos e China é a disputa territorial no Mar do Sul chinês. 
A China tem reivindicado a maior parte do mar como 
sua zona econômica exclusiva, enquanto os Estados 
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Unidos e outros países da região contestam essas rei-
vindicações. Isso tem levado a uma escalada de tensão, 
com a China construindo ilhas artificiais e estabelecen-
do bases militares no local.

 Diante desse cenário, qual a alternativa para apazi-
guar a relação entre as duas nações? Decerto, não existe 
solução fácil para problemas complexos, mas a corrente 
liberal e cooperativa das relações internacionais pode 
guardar uma boa saída – a boa e velha diplomacia.
 
 A diplomacia tem sido, há muito tempo, um ins-
trumento fundamental para a resolução de conflitos e 
tensões entre países. É uma ferramenta essencial para 
o diálogo, a cooperação e a busca de soluções pacíficas 
para questões internacionais.

 Muitas vezes, quando as tensões se elevam entre na-
ções, a primeira reação pode ser a de adotar uma pos-
tura mais agressiva e de confronto, o que pode levar a 
uma escalada do conflito e até mesmo a uma guerra. No 
entanto, é importante lembrar que a diplomacia pode 
oferecer alternativas mais eficazes e duradouras para a 
resolução desses impasses.

 Por meio da diplomacia, é possível estabelecer ca-
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nais de comunicação entre os líderes de diferentes paí-
ses e promover negociações que busquem encontrar 
soluções aceitáveis para ambas as partes envolvidas. A 
diplomacia permite que os governos trabalhem juntos 
na busca de soluções para problemas globais, como mu-
danças climáticas, pobreza, conflitos armados e até mes-
mo pandemias – como recentemente com a Covid-19.

 Porém, na prática, a teoria é outra. A diplomacia 
não é uma solução mágica que pode resolver todos os 
conflitos internacionais. Ela exige paciência, habilida-
de, comprometimento e, acima de tudo, vontade polí-
tica de todas as partes envolvidas. Em alguns casos, a 
diplomacia pode falhar e pode ser necessário recorrer a 
outras medidas, como sanções econômicas ou até mes-
mo intervenção militar limitada.

O MISTERIORO DRONE FURTIVO CHINÊS drone de ataque 
furtivo, chamado Gongji-11 (GJ-11), apresentado pela China no 
desfile do Dia Nacional de terça-feira, indicando que está em 

serviço militar chinês ativo
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DIPLOMACIA O presidente americano, Joe Biden, visitou Kiev 
em 20 de fevereiro de 2023 em meio a sirenes de ataque aéreo
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 Porém, é preciso tentar. Em um mundo cada vez 
mais interconectado e complexo, a diplomacia continua 
sendo uma ferramenta vital para a manutenção da paz e 
da estabilidade internacional. 
 
 Com tantos embates terrenos a superar, sobretudo 
com aqueles que deveriam liderar as ações e posturas de 
um mundo cada vez mais globalizado, fica mais do que 
claro que o menor dos nossos problemas é a existência 
ou não de vida fora da Terra.

 A questão dos Ovnis derrubados pode não ser con-
clusiva, mas destaca as preocupações existentes nas re-
lações internacionais. Enquanto a divergência irreme-
diável for a tônica, não conseguiremos avançar enquanto 
sociedade e muito menos receber bem nossos amigos de 
outros planetas.

Ighor Branco, Cientista Político - UFPE
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Guto Ferreira

No mundo do multilateralismo econômico, a 
construção de blocos de negócios e acordos en-
tre eles se tornou fundamental para a economia 

dos países, sobretudo os que se encontram na faixa co-
nhecida como “em desenvolvimento”. Assim nasceram 
a União Europeia, o tratado do Pacífico, o Mercosul, en-
tre outros. Mas assim como tudo na vida e nos negócios, 
existem pontos bons e ruins. Do lado positivo temos uma 
negociação de vários países unidos, o que pode aumen-
tar o poder de barganha de todos os envolvidos, além 
de fortalecer aliados políticos e de criar uma “proteção” 
para influências externas, como veremos a seguir.

 Como ponto negativo, temos o fato de que geralmen-
te os interesses nunca são os mesmos dentro de um blo-
co. Portanto, há um exercício de negociação constante, 
o que abre um espaço para que alguns setores fiquem 
mais vulneráveis que outros. Fato é que esta é hoje uma 
realidade comercial internacional e que é também im-
portante saber trabalhar produtos em uma cadeia glo-
bal de valor.

Acordo União Europeia/Mercosul:
20 anos de negociações intermináveis
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 De forma inequívoca temos uma melhora da econo-
mia dos países envolvidos e certamente um avanço em 
políticas de exportação. Sim, é verdade que em tempos 
de recrudescimento como a pandemia de COVID 19, 
existe um movimento mais protecionista que toma for-
ça. É aí que devemos entender e estar preparados para 
as movimentações e acomodações naturais que situa-
ções excepcionais podem trazer para o comércio e a po-
lítica.

O nascimento

 Em que pese terem uma diferença de data de cria-
ção de apenas um ano (Mercosul fundado em 1991 por 5 
países e União Europeia em 1992 por 10 países), pode-
-se dizer que a União Européia teve um processo mais 
árduo de negociações, que atrasou seu início, de fato em 
1993, um ano após a assinatura do Tratado de Maas-
tricht. Isso porque tínhamos muito mais economias pu-
jantes e de interesses diversos lá do que no Mercosul. 
Independente disso é importante entender que ambos 
os blocos nasceram para tentar (sobretudo UE) fazer 
frente ao poderio econômico nas negociações dos EUA 
e o próprio dólar. Neste ponto temos uma enorme di-
ferença entre Mercosul e União Europeia. Em que pese 
a Argentina ser um dos 4 maiores parceiros comerciais 
do Brasil, no continente, sempre foi o Brasil a grande 
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potência. Disparado. Enquanto isso, na Europa, sempre 
tivemos economias mais diversificadas e fortes, caso da 
França, Alemanha e Inglaterra, à época. E aqui cabe um 
ponto importante de análise. É muito difícil que um blo-
co econômico prospere sem que se tenha no mínimo 2 
economias estáveis.

 A América Latina confusa e desunida Bloco da Co-
munidade Andina, em 1969, com Peru, Bolívia, Equador 
e Colômbia. Seu PIB é de US$ 410 bilhões. Bloco Alian-
ça do Pacífico, em 2011, com Chile, Colômbia, México, 
Peru e Costa Rica. Seu PIB é de US$ 2 trilhões. Merco-
sul, em 1991, com Uruguai, Brasil, Argentina, Paraguai 
e Venezuela (suspensa desde 2016). Seu PIB é de US$ 
2.8 trilhões Outro ponto interessante a se destacar são 
as diferenças culturais na AL e na Europa. No proces-
so europeu, as diferenças de interesses entre os países 
sempre existiu, porém, eles compreendiam a importân-
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cia de se formar um bloco forte e para isso, era preciso 
encontrar mais sinergias que diferenças. Sempre tudo 
dentro de um único bloco. No caso da América Latina 
o que prosperou foram outros conceitos. A maior pro-
va disso é que desde 1980 já se tinha criado a ALADI - 
Associação Latino Americana de Integração. E mesmo 
assim, dela não derivou um único bloco econômico - o 
que seria natural tendo em vista o perfil em desenvol-
vimento de várias nações. Ao contrário. Para efeito de 
comparação, o PIB da União Européia é de cerca de US$ 
18.5 trilhões, sendo o maior bloco comercial do planeta. 
Individualmente a economia americana representa um 
PIB de US$ 23 trilhões.

 Blocos fortes, economias protegidas recentemente 
houve grande polêmica em torno de uma suposta ado-
ção de uma moeda única no Mercosul. De fato, assim 
como o Euro e a União Europeia, na sua fundação, ha-
via a previsão de uma moeda única. Assim como a de um 
Banco para auxiliar os países membros e um parlamen-
to. No caso da União Europeia, foi criado o Banco Cen-
tral Europeu. Já no Mercosul isso não foi concretizado, 
sendo trocado pelo FOCEM, que é o Fundo de Conver-
gência do Mercosul, para o apoio exclusivo a projetos 
nos países membros do bloco. Isso tem uma explicação. 
As economias do Mercosul tem se mostrado frágeis e 
instáveis.
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 A criação de um banco, sem que se tenha mais de 
uma economia forte, sobrecarregaria justamente a maior 
economia dele, ou seja, o Brasil, o que poderia significar 
um risco ao país a médio prazo. Obviamente isso enfra-
quece o desenvolvimento econômico dentro da região.
Em resumo, uma moeda comum no Mercosul é absolu-
tamente improvável, tendo sido substituída, na prática, 
por uma redução cada vez mais gradual de tarifas, que 
hoje atingem a casa de 60% dos produtos que circulam 
entre os países. Sob este ponto, internamente, A União 
européia tem avançado mais e mais rápido, justamente 
porque entende que esta diminuição de tarifas na zona 
do Euro beneficia um aumento de produção, maior con-
sumo e a criação de barreiras para outros produtos que 
possam concorrer com os dos países membros, como 
queijos e vinhos por exemplo.

 Produtos agrícolas e setor automotivo: as grandes 
barreiras Uma das maiores dificuldades em se assinar o 
acordo UE-Mercosul reside em dois setores: Automoti-
vo e Agrícola. A explicação está no fato de que o Brasil 
tem enorme interesse em exportar para a Europa mais 
produtos agro enquanto países como a França tem difi-
culdade de aceitar o acordo, uma vez que 60% dos seus 
produtos agrícolas de feitos por pequenas propriedades. 
O risco para este pequeno produtor é enorme e real. Já 
do lado automotivo, temos a Europa querendo elimi-
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nar as tarifas para a exportação de sua produção para 
o Mercosul, o que atrapalharia o Brasil diretamente e 
criaria um colateral de problema para o Paraguai, que 
nos últimos anos desenvolveu uma cadeia de autopeças 
que tem movimentado sua economia.

 Achar este equilíbrio é uma missão que mistura di-
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plomacia com até mesmo o contato entre as Federações 
e Confederações de Indústria, Comércio e Serviços lo-
cais. Em 2016 a 2018 chegamos muito perto de assinar 
definitivamente o acordo, mas em meados de 2019, par-
te deste interesse foi prejudicado pelas declarações de-
sastrosas do então presidente Bolsonaro sobre a mulher 
do presidente francês. Lembrando que a ratificação do 
acordo no âmbito da União Europeia deve ser feita por 
unanimidade. Ou seja, nenhum erro pode ser cometido 
sob pena de travar o acordo, por serem muitos países, 
que é o que aconteceu.

A pauta comercial no Brasil
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 Vantagens da assinatura uma tentativa de fazer fren-
te a economia americana. Não como forma de barrá-la. 
Mas sim para chamar sua atenção para uma melhor ne-
gociação em outros segmentos. No caso do Brasil o aço 
por exemplo. A diminuição de uma dependência da eco-
nomia chinesa e mesmo criar uma barragem segura para 
sua entrada nos países. Ainda que não dito publicamen-
te, a China assusta o Ocidente e ninguém quer estar de-
pendente do gigante vermelho para que sua economia 
prospere. Falta confiança no modo chinês de governar e 
não é claro para as grandes nações os planos futuros de 
Xi Jinping. Em um mundo em que nos últimos 4 anos 
viu o aparecimento de lideranças populistas e protecio-
nistas, fechar acordos mantém a multilateralidade eco-
nômica viva.

 A globalização já é passado e o potencial de expor-
tações ainda não foi atingido plenamente. Existe campo 
para um avanço ainda expressivo nestas relações e de 
certa forma, quem as aproveita melhor dita o rumo da 
geopolítica por meio de negociações econômicas. Este é 
o jogo. Para a União Européia não deixará de ser uma vi-
tória sobre a Inglaterra, que abandonou a zona do Euro 
há poucos anos. Agora com uma inflação crescente e 
problemas de consumo, não se exclui a possibilidade de 
um convite retorno para que voltem ao bloco.
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 Quem será mais beneficiado No Mercosul clara-
mente o Brasil reforçará sua posição hegemônica. Já na 
União Europeia, caso o acordo seja assinado, Alemanha, 
Holanda e França certamente serão os maiores vence-
dores. Sem esquecermos que os países menores terão a 
oportunidade de exportar mais produtos para um mer-
cado gigantesco como Brasil, ganhando visibilidade e 
melhorando sua balança comercial.

Conclusão 

 Após 20 anos de nada assinado e negociações inter-
mináveis, é fundamental que o acordo saia, sobretudo 
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do para o Mercosul. Ter acesso a um mercado altamente 
exigente e consumidor fará bem para as economias sul-
-americanas que terão de elevar sua qualidade de produ-
tos para atender ao padrão europeu. Aqueles que assim 
o fizerem poderão ter acesso a um mercado grande e em 
euro. Para os países do Mercosul, dificilmente Uruguai 
e sobretudo Paraguai conseguirão aproveitar as oportu-
nidades como poderiam. Com exceção da carne, o Uru-
guai não tem uma economia muito diversificada. Mas 
será beneficiado. Já o Paraguai vive uma situação ainda 
pior. A Argentina pode ganhar sua grande oportunida-
de para recuperar parte de sua economia. Mas para isso 
precisará de um novo regime fiscal e até mesmo eco-
nômico, abraçando o liberalismo e compondo esta roda 
global. Do contrário, apenas remendará um problema 
que já vem de décadas: sua falta de visão e pragmatismo 
econômico. A França e a Irlanda são os maiores proble-
mas para a assinatura. Equacionar o interesse dos seus 
pequenos produtores é fundamental para que o acordo 
seja fechado. Nossa avaliação é que não está tão simples 
como quer parecer o governo Lula, mas os negociadores 
partirão das premissas tratadas em 2018, o que é um 
ótimo sinal, desconsiderando completamente as não-
-negociações conduzidas pela equipe de Paulo Guedes 
nos últimos anos.

Guto Ferreira, jornalista, pós-graduado em Geren-
ciamento de projetos pela FGV
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GENTE QUE FAZ
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Maria Clara Ferreira

O carnaval voltou depois de dois anos – de grito 
engasgado, de fantasias guardadas, de ruas va-
zias e da maior festa popular brasileira calada 

pelos intermináveis dias de pandemia. Se o país só co-
meça a funcionar depois da folia, foram nesses meses de 
imenso medo e tristeza quando o povo mais precisava de 
motivos para comemorar. Caso estivesse vivo, o maior 
carnavalesco do Brasil saberia, como só ele, fazer das 
nossas mazelas enredo, crítica e arte. Joãosinho Trinta 
faleceu em 2011, mas se eternizou como um dos gran-
des mestres do carnaval e da cultura popular brasileira. 

 Saído de uma família humilde de São Luís do Ma-
ranhão, João Jorge Trinta fabricava seus próprios brin-
quedos desde pequeno e passou, logo cedo, a se encantar 
pelas possibilidades de formas, cores e materiais. Ainda 
jovem, ele foi morar no Rio de Janeiro, onde foi estu-
dar dança clássica no Teatro Municipal e virou parte do 
Corpo de Baile durante 25 anos.

 Joãosinho Trinta conquistou seu primeiro título de 
campeão do carnaval carioca em 1961, pela Escola de 
Samba Acadêmicos do Salgueiro para realizar o Carna-
val. Mais de dez anos depois, o carnavalesco deixou a 
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escola onde era bicampeão para ingressar na Beija-Flor 
de Nilópolis em 1975, ainda pouco expressiva à época. 
Segundo ele, o motivo seria o seguinte: “no Salgueiro, vi 
um menino de 13 anos virar chefe do crime. Em Nilópo-
lis, me prometeram um projeto social para evitar histó-
rias assim’’. Lá, realmente coordenou diversos progra-
mas sociais de inclusão da população carente, o que se 
tornaria sua marca registrada. No ano seguinte à sua 
chegada, a Beija-flor foi campeã.

 E foi nessa escola que a popular frase ‘pobre gosta 
de luxo; quem gosta de miséria é intelectual’ foi dita e 
ganhou destaque. O contexto foi de muitas críticas pelo 
seu desfile no Carnaval de 1988, quando a Beija-Flor 
desfilou com o enredo ‘Sou negro, do Egito à liberdade’, 
tido como um dos mais luxuoso até então. A pompa da 
azul de Nilópolis estava sendo interpretada como algo 
exagerado e longe da realidade das bases da escola.

 Do luxo ao lixo, o Jesus Cristo censurado do men-
digo Joãosinho Beija-Flor é uma das cenas mais emble-
máticas quando se fala do assunto. Considerado inicial-
mente mais uma das loucuras do mestre, o enredo falava 
sobre lixo, o abre-alas teria os Arcos da Lapa cercados 
por uma favela e um Cristo como mendigo. De última 
hora, um juiz da 15ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a pe-
dido da Cúria Metropolitana, proibia a exibição pública 
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DISRUPTIVO Censurado por um plástico preto, o “Cristo Men-
digo” rasga a avenida no histórico desfile da Beija-Flor, em 1989

da alegoria. Mas, como o show tem que continuar, Jesus 
saiu coberto na avenida, com uma mensagem que dizia 
‘mesmo proibido, olhai por nós’. Apesar de atribuída a 
Joãosinho Trinta, a autoria de ambas as ideias é reivin-
dicada pelo Diretor de carnaval da Beija-Flor, Laíla. 

 Uma das várias histórias curiosas sobre essa figura 
marcante é que o seu jeito singular ultrapassou frontei-
ras e conquistou pessoas importantes até mesmo fora 
do Brasil. Hassan ll, rei do Marrocos à época, era extre-
mamente rígido com quem se dirigia até ele. Os relatos 
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apontavam que nem os mais altos membros da Corte se 
aproximavam a menos de alguns metros do monarca. 
Sem falar na obrigação de se ajoelhar diante dele. Com 
todo o gingado e naturalidade de Joãosinho, ao nosso 
carnavalesco tudo parecia permitido. Narrando um tra-
dicional de seus causos, Joãosinho disse ter sabido que 
era “amigo do rei” quando a majestade se levantou para 
tocar surdo junto com a bateria da Beija-Flor, no pri-
meiro réveillon do Marrocos.

 Após uma trajetória de 17 anos na Beija-Flor de Ni-
lópolis, Joãozinho Trinta decidiu recomeçar em outra 
escola. Agora era a vez da Unidos do Viradouro expe-
rimentar o enredo do seu samba. Inquieto, criativo e 
resiliente, mesmo algumas limitações de saúde não o 
fizeram parar. Em 1996, sofreu um derrame que para-
lisou um dos lados de seu corpo. A dificuldade não im-
pediu e Joãosinho continuou trabalhando. No Carnaval 
de 2004, ano em que sofreu mais um Acidente Vascular 
Cerebral, Joãozinho foi homenageado pela Acadêmicos 
da Rocinha, que elegeu como tema sua vida e sua obra. 
Ainda no ano seguinte aconteceu seu último desfile, pela 
Escola Vila Isabel, em 2005.

Maria Clara Ferreira, Jornalista - UNICAP
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OLHARES ÍNDIGO RECOMENDA

Todo Mundo Mente “Todo mundo mente” é um livro escrito por Seth 
Stephens-Davidowitz, lançado em 2017, que discute a revolução dos 
dados na era da internet e como a análise de dados pode nos ajudar 
a entender melhor as pessoas e a sociedade. O autor começa o livro 
apresentando a ideia de que as pessoas mentem, e mentem muito. 
Ele discute como as pesquisas tradicionais muitas vezes não conse-
guem capturar a verdadeira natureza das pessoas e como a internet 
mudou isso. Em resumo, “Todo mundo mente” é um livro fascinante 
e esclarecedor que destaca o poder da análise de dados na com-
preensão do comportamento humano. Stephens-Davidowitz é um 
escritor habilidoso e persuasivo que usa uma linguagem acessível 
e exemplos interessantes para transmitir suas ideias. O livro é uma 
leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em ciência de 
dados, comportamento humano e mudança social.

FILME

O Experimento de Aprisionamento de Stanford “O Experimento de Aprisiona-
mento de Stanford” é um filme baseado em um estudo de psicologia social reali-
zado na Universidade de Stanford em 1971. O filme é uma dramatização dos even-
tos que ocorreram durante o experimento e examina a maneira como as pessoas 
podem mudar de comportamento quando colocadas em uma situação de poder 
e subordinação. O filme examina questões importantes sobre ética em pesquisa, 
o poder e o abuso de autoridade e o comportamento humano em situações ex-
tremas. Ele também enfatiza a importância do papel dos cientistas na garantia do 
bem-estar dos participantes em experimentos e ressalta a necessidade de ter pre-
cauções éticas e protocolos claros ao realizar pesquisas sensíveis. A produção serve 
como um alerta importante sobre as implicações éticas e morais de experimentos 
de psicologia social que envolvem comportamento humano em condições extre-
mas.

LIVRO



SÉRIE

DOCUMENTÁRIO

Billions “Billions” é uma série americana de drama criada por Brian 
Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin, que estreou em 
2016. A trama gira em torno de uma intensa batalha entre o bi-
lionário gestor de fundos de cobertura Bobby Axelrod (interpre-
tado por Damian Lewis) e o procurador federal Chuck Rhoades 
(interpretado por Paul Giamatti). A série apresenta temas como 
política, poder, dinheiro, corrupção e estratégia. Um dos aspectos 
mais interessantes da série é a forma como ela aborda o mundo 
financeiro e os negócios. “Billions” é uma série emocionante, bem 
escrita e bem produzida que apresenta uma visão intrigante do 
mundo financeiro e dos negócios. A série oferece diálogos inteli-
gentes, personagens complexos e temas relevantes para o mundo 
atual, tornando-se uma das melhores séries de drama da atualida-
de. 

Damas do Samba “Damas do Samba” é um documentário brasi-
leiro lançado em 2015 que conta a história de algumas das mais 
importantes mulheres do samba no Brasil. O filme é dirigido por 
Susanna Lira e apresenta entrevistas com várias mulheres, como 
Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Tia Surica, Beth Carvalho, Alcione e 
outras, que são referências no mundo do samba. O  documentário 
começa explorando as origens do samba e a história de algumas 
das primeiras mulheres a se destacar, como Tia Ciata e Tia Doca. 
  Em resumo, “Damas do Samba” é um documentário emo-
cionante e inspirador que celebra as mulheres que fizeram histó-
ria no mundo do samba e que lutaram contra os paradigmas de 
um dos gêneros musicais mais populares do Brasil, para se torna-
rem as grandes artistas que são hoje. O filme é uma homenagem 
à cultura brasileira e à luta das mulheres por reconhecimento.

Cosmos: Uma Odisséia do Espaço-Tempo “Cosmos: uma odisseia 
do espaço-tempo” é uma série documental de televisão que ex-
plora a ciência e a astronomia. A série foi criada por Ann Druyan, 
que trabalhou com Carl Sagan na série original “Cosmos” de 1980, 
e apresentada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson. A série utiliza 
uma combinação de animação, efeitos visuais e imagens de arqui-
vo para explicar conceitos científicos complexos de uma maneira 
acessível. “Cosmos: uma odisseia do espaço-tempo” é uma série 
que inspira e educa. Ela nos lembra da nossa curiosidade inata 
sobre o universo e nos encoraja a explorar os mistérios do mundo 
ao nosso redor. Se você gosta de ciência e astronomia, esta série é 
altamente recomendada.



VOCÊ SABIA?







Maria Clara Ferreira, Jornalista - UNICAP



Formar Líderes, 
pensar e debater

o Brasil
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