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(*) Simon Schwartzman, no
seuartigoseminalRepresentação
e cooptação política no Brasil, recuperando o insight de Raymundo Faoro (Os Donos do Poder),
aplicou o conceito weberiano de
patrimonialismo como variável
estratégica na compreensão da
organização social brasileira.

atenuante:éesporádicaenãose
estende à TV por assinatura...
Há 500 anos a imprensa de
Gutenbergestimulouoconhecimentonadiminutaminoriaque
sabialer,dapopulaçãoglobalde
1 bilhão de pessoas. A ascensão
cultural impulsionada pela modestaimprensadaépocaerarestrita a essa minoria, mas seus
efeitos positivos se estenderam
a todos, com o Renascimento, a
Reforma e o Iluminismo. Hoje
temos no mundo de 7 bilhões e
a TV, que chega à grande massa,
dispensando saber ler e, valendo-se da combinação do verbal
comaimagem,estimulaediverte o ânimo folgazão do povo,
sensacionalizaebanalizaaanormalidade,crianecessidadesdesnecessárias, constrói aiatolás
na política, reis, imperadores e
fenômenosnoesporteeespetacularizaocristianismo televisado. Diferente da imprensa de
acesso limitado à escassa minorialeitora de há 500 anos, a TV é
democrática, diverte e informa
a população em geral. Mas não
vemapoiandoa ascensãoculturaldessaimensaaudiêncianadimensãopossibilitadaporseuexcelente potencial comunicativo, bem servido pela tecnologia
moderna, já implantada nas
emissoras brasileiras.
Adinâmicafinanceiradatelevisão, ela também um negócio,
obriga-a à programação que
atenda ao grande público, razão por que sua maior parte
tem mesmo de se ater ao que
agrada à avidez lúdica do povo.
Mas nossa TV é concessão públicae,comotal,deveriacontribuir, mais do que contribui, para melhorar o frágil padrão cultural brasileiro. Não se trata de
“controlesocial da mídia”,com
evidentesabordecensuraautoritária e de resultado duvidoso
quanto àquela contribuição.
Massepoderiaaomenoscondicionar concessões e benefícios
(a exuberante e pródiga propaganda do governo e de empresas estatais...) a um mínimo de
empenho positivo. Fundamentalmente,aautocontençãomoderadoradosexcessosdevulgaridade ou banalidade vazia e a
apresentação,emhoráriosacessíveisaograndepúblico,deprogramas que contribuam para a
melhora do padrão cultural dos
brasileiros.
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mas, como não atraem a grande
massa,sãoapresentadosemhorários de fraca audiência.
Passando aos noticiários,
existemalgunsclássicos,deboa
qualidadeinformativaedeapresentaçãocompetenteesimpática. Mas mesmo esses são comprometidos pela enxurrada de
publicidadeenfadonhaenãoescapam da avidez popular pelo
anormal: fatos que mereceriam
minutos se estendem por dias
ou semanas, com cenas repetidasedetalhesseminteresse.Julgamento de criminoso vira novela–eaescolhadopapa,disputa internacional com direito a
torcida patriótica...
Nos noticiosos (?) sensacionalistas, estruturados sobre a
anormalidade do cotidiano,
convém ter o controle à mão. O
importante neles é a combinação espetacularizada da imagem com a palavra: escândalos,
acidentes e catástrofes, violência e crimes são apresentados
em estilo de auto de fé midiático, em que a exaltação do trágico, a repetição de frases de impacto e o linguajar apelativo
(qualquerpúblicoé“galera”,dinheiro é “grana”; e o que seria
“cara-pálida”?)turbinamosensacionalismo. Não surgindo fatos novos sensacionalizáveis,
os superados são mantidos vivos: o mercado de consumo do
anormal tem de ser saciado.
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crenças compatíveis com o paradigma, ainda que dissociados
– quando não antagônicos – das
exigências de uma sociedade
moderna.
Paradigma, para os propósitos dessa análise, é, então, uma
configuração estrutural duradoura da sociedade, que se exterioriza em modelos com ele
compatíveis e histórica e conjunturalmente determinados.
A mudança de modelos, pois,
não produz mudanças de paradigmas estruturais. É nesse sentido que se pode dizer que a nossaHistória tem sido ahistória de
diferentesmodelosde organização política e econômica, gerados por um mesmo paradigma.
A permanência no tempo, por
meio de sucessivas reencarnações do paradigma em diferentesmodelospolíticos,foicoadjuvada poderosamente pelo fato
dequemovimentospolíticoseideológicos, tanto de direita como de
esquerda, conservadores ou revolucionários, compartilharam
sempre os princípios básicos do
paradigma: o estatismo, a desconfiança com o mercado, o autoritarismoeainabalávelconvicção deque somenteo Estadopode realizar o bem comum.
Já as mudanças paradigmáticas são precedidas de cataclismos sociais (guerras, revoluções,criseseconômicas),quedesestabilizam ou destroem as ba-

ão comuns, se não
mais comuns na
nossaTVosprogramas de padrão medíocre, influentes
naformaçãodoânimo coletivo. É a qualidade condicionada pelas injunções do
mercado de consumo de massa,estendidoaoentretenimento, à informação e à propaganda – problema corrente no
mundo onde a mídia é livre.
No topo da desconstrução
cultural temos os reality shows,
que,valendo-sedalicenciosidade permissiva do povo, espetacularizamaanormalidade,atribuindo-lhe uma falsa distinção
que a faz até desejada. Em nível
similarosprogramasdeauditório, com matérias de gosto discutível, algumas supostamente cômicas beirando o grotesco, competições de umas poucasatraentesa emgeral rocambolescas e entrevistas em que
osentrevistados,mesmoquando deveriam estar constrangidos, aparentam satisfação por
aparecerem na TV – hoje uma
ânsia popular paranoica.
Na música popular, o acústico sofrível (eventualmente
bom...) associado ao visual espalhafatososuplantaosprogramas de músicas bonitas, tocadas e cantadas sem aparência
pessoal e coreografia exóticas;
quanto à erudita, poucos programas, em emissoras de audiência limitada.
Novelas e filmes apresentam
por vezes conteúdo positivo –
nas novelas, em geral refletindo
mazelasdasociedade–,embora
seja mais comum a banalidade
que diverte e empolga a grande
massa. E no esporte, o futebol,
refúgio do fim de tarde nos domingos,éprejudicadoporentrevistasecomentáriosvaziosepela tortura acústica dos
gooooooooooools intermináveis.
Acrescente-se a esse cenário
a ênfase esfuziante atribuída ao
que responde ao ânimo folgazão do brasileiro – ênfase compreensível, já que a TV precisa
de audiência para viver. Carnaval, réveillon, praia ensolarada,
feriadãoefutebolsãoprivilegiados com programas, imagens e
comentários sedutores e frequentes. Anos-luz acima da
atenção que merecem o trabalhoeoestudo,omeioambiente,
a cultura e a arte, a ciência e a
tecnologia, que inspiram programas até bem montados,
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Questões do nosso dia a
dia político reiteram
um padrão presente em
toda a nossa História

sesdaconfiguraçãoestrutural,vigentesnasociedadeenosistema
de valores das pessoas, predispondo-as à mudança não mais
de modelo, e, sim, de paradigma.
Nenhuma dessas condições
até hoje se fez presente na história política brasileira. Se há uma
linha de continuidade histórica
identificávelnoBrasil,é aqueregistraoaumentodopoderdoEstado em relação à sociedade.
Acontrapartidadessacrescente intervenção do Estado se tem
revelado tanto mais insatisfatória em seus resultados quanto
maior for o grau da intervenção.
Narealidade,éoparadigmado
Estado hegemônico que está enfrentando sua exaustão. A lógica
da centralização extremada está
conduzindo ao que Tocqueville
criticava na centralização políticadoAncienRégime:aobstrução
das artérias nas extremidades e
o enfartamento do centro.
Ressalvadas, então, as óbvias
variações conjunturais, há mais
semelhançasestruturaisentreos
modelos políticos da colônia, do
Império,daRepública,doEstado
Novo, do regime de 1964 e do governo do PT que diferenças.
O paradigma do Estado hegemônico, que no período Collor,
Itamar e Fernando Henrique começou a perder substância e poder–apesardemarcadoporinconsistência, transigência e culpa –,
recebeu dos governos Lula e Dilma o sopro renovador que o
reinstalou mais uma vez na sua
histórica posição hegemônica
em face da sociedade.
Esse é o verdadeiro conteúdo
dapolíticabrasileiranoseunível
estrutural. No nível conjuntural, no dia a dia da política, outras são as questões que alimentam as controvérsias. O futuro
do País depende, entretanto,
deste sempre adiado desfecho
do conflito estrutural.

A

tão vigentes;
● garantindo, poresteprocesso, a sua reprodução nos novos
tempos.
OssinaisdahegemoniadoEstado em relação às demais dimensões da vida social eram:
No sistema econômico – o poder para a determinação de objetivos não econômicos à atividade
econômica e decidir sem constrangimentos “em que e como”
aplicar os recursos.
No sistema social – ao manter
a tutela da sociedade pela cooptação da cooptação das lideranças
sociais.
No sistema político – pela centralização do poder e confusão
do patrimônio público como do
governante.
No sistema cultural – mediante a identificação com valores e
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Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

De Gutenberg
à televisão
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uem se afastar
do fluxo diário
dos fatos políticosdaconjuntura, em busca de
elementos de
maior permanênciaemaiorpresença aolongo da nossa História, vai descobrir os componentes estruturais da sociedade brasileira.
Hoje em dia, o que se encontra subjacente à práxis política
e governamental é a dinâmica
centrípetaemtornodoEstado,
que os governos do PT instituíram no País. Outra não era a
lógica e a dinâmica do governo
Sarney, dos governos militares, do governo Jango, dos governos de Vargas, dos governosdaVelhaRepública(àexceção de São Paulo), dos governos do Segundo e do Primeiro
Impérios, do governo portuguêsde1808,dogovernoportuguês do período colonial e do
Portugal que desembarcou das
caravelas em 1500.
Quem chega ao Brasil no início do século 16 não é Portugal,
éo Estado português.NãoéqualquerEstado.Étalvezomaismoderno de sua época. O Portugal
que ocupou o Brasil, antes de
aqui existir uma sociedade, era
representado pelo Estado patrimonialista. Essa definição vincula o fato conjuntural da descoberta a um componente estrutural decisivo (*).
Não deve, pois, surpreender
que hoje, já no século 21, questões do nosso dia a dia político
comoa interferência dos governos na economia, o exacerbado
fiscalismo, o arraigado empreguismo,oexagerodosgastospúblicos, a corrupção, a tara do
adesismo político, a centralizaçãoadministrativasejamareiteração de um padrão que esteve
presente em todos os momentos da nossa História.
Do Estado patrimonialista
portuguêsimplantadonoBrasil
seoriginouo paradigma do Estado hegemônico, que implicava:
● O poder para penetrar osdemaissetoresdavidasocialeorganizá-los de acordo com a lógica
de seus princípios, sem ser por
eles penetrado em igual medida;
● o poder para “metabolizar”
asmudançasinevitáveis,adotando-ascomoanovaforma dosvelhos padrões e subvertendo seu
impacto transformador, pelo
preenchimento do seu conteúdocomasmesmaspautasatéen-

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Nossa TV deveria
contribuir mais para
melhorar o frágil
padrão cultural do País
Agora, a propaganda. Temos
quadros inteligentes e divertidos, mas são frequentes os de
gosto visual, acústico e mental
medíocre–aexemplodapropagandaquetrombeteiaatecnologia estimuladora da frivolidade
consumistadequemnãoentendeoqueédito,maséprazerosamente seduzido a comprar o
que não entende e não precisa.
Você liga a TV para assistir a um
noticiárioeéinundadoporpropagandadeacústicoeóticoprecários, pela sequência berrada
dos“xis e 99”,ilusãopublicitária
que,narealidade,significa“xis +
1”: é a TV no mundo consumista. De passagem: no tocante ao
padrão mental, a “propaganda
política obrigatória” não é melhor (sejamos complacentes...)
do que a comercial, com uma

✽
ALMIRANTE (REFORMADO)

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
VIRADA CULTURAL
Arrastão

Estou indignado com a falta de
segurança na cidade de São Paulo, no Estado e – por que não dizer? – no Brasil. Fui com meus
dois filhos participar da Virada
Cultural neste fim de semana e
o que presenciei foram arrastões, assaltos, violência, mortes
e drogas para dar e vender. Tivemos dois celulares roubados e a
carteira de um dos meus filhos
furtada, com a perda de documentos e de R$ 80. Nem o senador Eduardo Matarazzo Suplicy
se safou da sanha dos delinquentes, que levaram sua carteira
com cartões de crédito, cerca de
R$ 400 em dinheiro e o celular.
A bandalheira chegou a tal ponto que até o rapper Mano Brown
protestou contra o que havia presenciado nas ruas do centro. Sair
de casa para se divertir na cidade
mais rica do País virou sinônimo
de preocupação e medo. Só não
enxergam o que está acontecen-

do nossas autoridades irresponsáveis, como o secretário de Segurança, o governador e o prefeito da capital, que achou tudo
normal, às mil maravilhas, dizendo ter sido uma das melhores Viradas... Para ele pode ter sido, afinal, não foi ele ou alguém de sua
família que foi assaltado, espancado ou morto. Já passou da hora de a população ir às ruas cobrar das autoridades o que nos é
de direito: segurança, nossa integridade física ao ir e vir, sem que
sejamos abordados por delinquentes, ladrões e assassinos, facínoras muitas vezes menores
de idade. Virada criminal, não!
Virada Cultural, sim, mas com
segurança e sem violência!
TURÍBIO LIBERATTO
turibioliberatto@hotmail.com
São Caetano do Sul

Corda em casa de enforcado

Entre as conclusões mais óbvias
que se podem tirar dos registros
de atos violentos num evento

cultural que se pretende agregador de pessoas de diferentes estratos sociais, uma é que a onda
de violência encontra fértil terreno para se propagar em ambientes coletivos, sobretudo quando
os responsáveis por sua realização e pela segurança dão mostras da proverbial falta de competência (para não falar em leniência) em prevenir eventuais problemas e se manifestam posteriormente, quando a porteira já
foi arrombada, alegando que nada poderia ter sido feito para impedir tais barbaridades. Outro
ponto que merece reflexão tem
na foto da primeira página do Estadão de ontem a moldura perfeita para ilustrar o grau de indiferença da maioria das pessoas
ao que deveria ser aprendido em
situações de comoção nacional,
quando, de cima do palco onde
se apresentou o “indignado” rapper Mano Brown (“o rap precisa
de gente de caráter” – só agora,
mano?!), se pode observar o uso
indiscriminado de sinalizadores
do tipo daquele que foi pivô da

maior tragédia nacional deste
ano e cujas feridas o povo de Santa Maria (RS) ainda lambe de forma dolorosa, com o registro de
mais um óbito – o da estudante
Mariane Wallau Vielmo, de 25
anos – quase quatro meses depois. Lamentável!
FERNANDO CESAR GASPARINI
phernando.g@bol.com.br
Mogi-Mirim

BOLSA-FAMÍLIA
Boato...?

Um boato que se espalha por 12
Estados, em pouquíssimo tempo, entre pessoas sem acesso à
internet? Alguma coisa maior
causou a correria. Mesmo porque nas redes sociais ninguém falou no assunto e é difícil crer
que um simples boato se tenha
espalhado tão rapidamente e
com tanta amplitude. Um superintendente da CEF no Maranhão chegou a afirmar que os depósitos teriam atrasado, talvez o
motivo do pânico generalizado

esteja aí. É preciso saber a verdade sobre o que levou tantas pessoas, de tantos lugares diferentes, a chegarem à mesma conclusão. Aliás, a ministra Maria do
Rosário (dos Direitos Humanos) disse nas redes sociais que
o tal boato teria sido obra da oposição. Depois se desmentiu, alegando ter expressado uma “singela opinião”. Irresponsável, leviana, caluniadora, moleca! Merecia o olho da rua.
M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO
crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

... e da oposição?!

Gostaria que a ministra Maria
do Rosário nos fornecesse o endereço da “central de notícias da
oposição”, à qual ela chegou a
atribuir a culpa pelos rumores
que levaram a tumultos e confusões sobre o fim do Bolsa-Família. Porque nós, os 20% que nunca votamos nos petralhas, ficaríamos gratos em saber onde essa

“oposição” se encontra, já que
inexiste ou está totalmente cooptada por esse governo, há dez
anos. Ou será que o boato saiu
do próprio governo, daquela central que bolou o falso dossiê contra José Serra, visto que a oposição está querendo rebelar-se e
se movimenta para concorrer
com o “poste” em 2014? Nada como arrumar confusão e jogar a
responsabilidade nas costas dessa inexistente oposição, que não
tem malandragem nem inteligência para tanto. Isso é coisa de
petralha, com certeza, ainda
mais que ocorreu no mesmo dia
em que a oposição se reuniu em
Brasília, ameaçando acordar...
BEATRIZ CAMPOS
beatriz.campos@uol.com.br
São Paulo

GOVERNO DILMA
Verdade ou mentira

Em abril, foram gerados 200 mil
novos postos de trabalho, uma
marca “histórica”, segundo a pre-

