






ESQUECERAM DE NÓS, 

VERSÃO Nº 60.000 FORMIGÕE'i 
Fabiano Santos · 
Todo mundo vota, todo mundo xinga, e 
novamente vota, oh , tédio democrático! 

CABEÇA ERGUIDA, 

r:CASSOMANÍACOS! 
Jorge Ferreira 

Nem tudo está perdido; há 
outras derrotas a caminho. 

2 SUMÁRIO 

l 29 I ERREI, SIM. TOUCHÉ! 
LÓGICA DA CONSPIRAÇÃO CONTRA A LÓGICA? 

Fábio Giambiagi 
Os economistas que se entendam; vide comeí)tário abaixo 

LÓGICO: SEM O AJUSTE FISCAL NÃO HAVE AJUSTE FISCAL! 
Carlos Pinkusfeld Bastos e Franklin Serrano 
Os economistas que se entendam; vide comentário ac ma 

ESTRANHO CONVÍVIO COM NÚMEROS IMAGINÁRIOS 
Gilberto Paim 

Os economistas que se entendam; vide comentário abaixo 

MAS QUE DESVERDÍCIO! 
Lauro Faria / 

s economistas que se entendam; vide comentário acima 
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NO GROTÃO DOS 
MARQUETEIROS 

EloíCalage 
Qual Mané .cas_e, nem 

Zé marketing, no grotão 
política é pau puro 

EUA: CADA CABEÇA, 

/

QUANTOS VOTOS? 
Jairo Nicolau 

Informações sigilosas à 
fração americanéfila 

(americanófilos de cinema) 
da Ilustração brasileira 

20 ANOS DE 

AIDS: NADA A / 
COMEMORAR 
Mareio Serra 
Propaganda enganosa 
no nome do vírus, que 
não oferece, nem 
aceita ajuda 

7ÁGIO À MÃO ARMADA 
Cesar Caldeira 

Trombada por fora; trombada por 
dentro; o governo recomenda aos 

trabalhadores que usem táxi 

ARTE DA ASTÚCIA 
(FINA) DE ZÉ PAULO 

}

osé Paulo Cavalcanti Filho 
Iara exemplo da memorialística 
revanchista. O Autor responde 

por todas as conseqüências . 

CRÔNICA DA 
SOCIOLOGIA 

ASSASSINADA 

/ 

OU AO MESTRE, 
COM CARINHO 

Edmundo Campos 
Não sei o que dizer; 

suspeito para comentar 

QUEM DÁ E 
QUEM NÃO DÁ, 

EIS A QUESTÃO í 
Leilah Landim e 

Maria Celi Scalon 
Quanto mais rico, mais 

sovina ou dando o 
dobro do que pouco 

tem, eis a atual disputa 
entre as classes 

brasileiras 
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llNSIGHT I A 

ll\ITELlliEl\ICIA 

Rasputin 

Bem-aventurados são aqueles a 

quem foi dado o direito de 

transgredir, e, transgredindo, 

colaboraram para alçar 

mais algumas idéias no fir

mamento. As marcas que 

apóiam lnsight Inteligên

cia subvertem o marke-

ting de fraque e carto

la: fazem pensar. São 

todas companheiras 

dessas olimpíadas tri

mestrais, nas quais, 

mais do que permitido, 

é estimulado o uso de 

anabolizantes epistemoló

gicos. Como transgredir é 

preciso, nossos parceiros 

dão novo contorno a alguns 

"subversivos" históricos, nas 

páginas 6, 7, 8, 9, l O, 11, 

50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 . 

- De resto, é só livre pensar. 



SASSE CAI A 

Rousseau 
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s diagnósticos sobre as eleições mu- i a maioria dos políticos eleitos para cadeiras do Legislativo. Sendo as-
' nicipais são tão numerosos quanto : sim, tudo leva a crer que a conquista de um cargo no Legislativo e, 
1 

divergentes. Grande parte daimpren- : especialmente, no Legislativo municipal não é capaz de modificar os 

sa, com base nos resultados do pri- rumos da política nacional. Será? 

meiro turno para as prefeituras das Existem boas razões para o estudo das eleições para as Câmaras 

capitais, anunciou o crescimento da municipais. Eis algumas delas. Os vereadores são importantes cabos 

esquerda e, particularmente, do Par- eleitorais de candidatos a prefeito, governador, senador, deputado fe-

tido dos Trabalhadores. Outra deral e estadual. O dificil acesso a pequenos municípios e regiões no 

parcela significa tiva da interior dos estados faz com que os candidatos realmente competitivos 
1 

mídia publicou precisem do auxilio de agentes transmissores de informação política. 

matérias co
mentando o 

crescimento não apenas 
do PT, mas também do 

Partido da Frente Libe
ral, no campo conserva-

dor. Algumas lideranças gover
nistas de indubitável influência, como o presidente do Senado Federal, 

Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), e o governador do Estado do Cea-

V ale dizer: os vereadores facilitam o contato com eleitores dos bairros, 

vilas e vizinhanças, os quais não seriam alcançados sem a ajuda do 

representante local. Isto é ainda mais dramático no contexto brasileiro 
em que as campanhas são muito personalizadas e os partidos não trans

mitem informações adequadas para a tomada de decisão do voto. 
O exame das eleições para a Câmara dos Vereadores é fundamen

tal também porque permite visualizar até que ponto a disputa partidá
ria local se aproxima ou se afasta daquela que se trava nos níveis esta

dual e federal. Se é verdade que o marco legal que regula a eleição 
rá, Tasso Jereissati (PSDB-CE), chegaram a afirmar que os resultados para as Câmaras é o mesmo utilizado para as eleições para asAssem

favoráveis ao PT indicam um estado geral de insatisfação com as poli- bléias Estaduais e para a Câmara dos Deputados, também é verdade 
ticas governamentais, principalmente nos grandes centros urbanos. 
Contudo, na mesma coalizão de partidos em apoio ao presidente surgi

ram avaliações não tão pessimistas (aos olhos governistas, é claro): o 

resultado das eleições, segundo, por exemplo, o ministro chefe da Casa 
Civil, Aloísio Nunes Ferreira (PSDB-SP), expressa realidades locais, 
nada tendo a ver com a dinâmica da competição político-partidária na-

que seus efeitos não são necessariamente unidirecionais. Sabe-se que 
o formato do sistema partidário nacional, com cinco a sete partidos 

controlando mais de 90% das cadeiras na Câmara, não se repete para a 

maioria dos estados brasileiros. Em alguns estados, a disputa é alta
mente concentrada em torno de dois a três partidos, em outros a com

petição é fragmentada, mas os partidos relevantes não são os mesmos 
cional. Razão parece ter o presidente da República Fernando Henrique que dominam o cenário nacional. Partidos grandes ao nível federal 
Cardoso (PSD B-SP): ''Resultado eleitoral, cada um lê como quer''. De freqüentemente têm de concorrer coligados em determinados estados, 
sua perspectiva, quem saiu vencedor foi, na verdade, seu próprio par

tido, o Partido da Social Democracia Brasilei-

pois, de outro modo, não alcançariam ó quociente para obter o direito a 

ra, uma vez que, em termos absolutos, foi o 

partido com maior votação para a prefeitura. 
Seja qual for a leitura adequada, falta ain

da um exame mais cuidadoso do veredicto sa

ído das urnas no dia primeiro de outubro. Não 
tivemos, até o momento, uma análise do que 

aconteceu nas eleições para a Câmara dos 

Vereadores. É compreensível que as eleições 

para os postos do Executivo sejam mais atra
entes aos olhos dos analistas: presidente, go
vernadores e prefeitos possuem mais visibili
dade política, maior poder de decisão e carrei

ras já consagradas ou mais promissoras do que 

14 LUPICÍNIO RODRIGUES 

As ELEIÇÕES para as 

prefeituras das capitais, 

de fato, mostraram que 

o cenário nacional ditou 

o ritmo da COMPETIÇÃO 

municipal: PMDB, PSDB, 

PFL, PPB, PTB e PT 

controlam o Executivo 

da MAIORIA das capitais 

uma cadeira, e, vice-versa, partidos pequenos 

na Câmara dos Deputados tornam-se gigan

tes em certos estados. As eleições para as pre
feituras das capitais, de fato, mostraram que 
o cenário nacional ditou o ritmo da competição 
municipal: PMDB, PSDB, PFL, PPB, PTB e 

PT controlam o Executivo da maioria das ca

pitais. Neste sentido, podemos estar testemu

nhando um processo de consolidação de um 
sistema partidário nacional depois de 15 anos 
de transição democrática. Entretanto, nada de 
definitivo pode ser afirmado sem que analise
mos simultaneamente os resultados para os 

postos legislativos. 
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Tabela 1: ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 1996 • Número de Vereadores Eleitos por Partido e Estado(%) 

ESTADOS PMDB PFL PSDB PPB PT PDT PTB OUTROS 

Rondônia 23.8 10.1 14 .3 10.8 8.8 10.8 6.3 15,l 
Acre 27.3 22.0 . 1.0 29.2 9.1 1. o 10,6 
Amazonas 17.1 17,4 7,0 18,l 2.2 3.2 , 8.5 26.7 
Roraima 23,4 4.5 7.1 30.5 1. 9 1. 3 24.0 7.1 
Pará 21. 3 9.2 17.8 11.4 5.3 8.0 7.5 19.7 
Amapá 13.3 12.0 16.5 1. 9 1. 9 15.8 3.8 35.0 
Tocantins 26.5 21. 8 9.3 33.0 1.1 1. 4 5.0 2,0 
NORTE 22.6 14,8 12.0 19,9 4.0 5.4 6.8 14.5 

Maranhão 14.9 21. 5 9.7 5.1 2,1 4.5 10.7 31. 5 
Piauí 17.0 32.2 15,2 15,7 1.1 3,6 8.3 6.9 
Ceará 10,6 9.6 38.1 8.7 2.3 7.6 2.2 21. o 
R. G. do Norte 28.8 26.2 8.9 14.9 0.6 3.9 1. o 15.6 
Paraíba ~ 40.4 23.4 10.8 4,0 1-' 9 8,7 0,8 9.8 
Pernambuco 10,6 21. 3 10 ,5 5.9 1. 7 10.1 3,8 36,3 
Alagoas 15,2 14 .2 14.4 6.7 1.0 1.4 7.3 39.7 
Sergipe 11. 9 23.4 21. 7 9.4 2.0 1.9 3.0 27,0 
Bahia 11. 6 27.5 7.5 8,6 1. 8 2,9 14,6 25,4 
NORDESTE 17,8 23.0 14.6 8.7 1.7 5.3 6.8 . 22,2 

Minas Gerais 22.2 20.1 19.0 7.1 3.7 5.1 8.5 14.1 
Espírito Santo 20,7 11. 5 12,4 7.8 6.9 11. 7 8.0 20.9 
Ri o de Janeiro 15.2 11. 7 18.5 10.4 2.4 11. 8 7.2 23.0 
São Paulo 21. 8 16.5 20.2 10,9 3.5 4.4 7.7 15.0 
SUDESTE 21.5 17.6 19.2 8.9 3.7 5.6 8.0 15.5 

Paraná 20.8 13.1 14.4 10.8 2,9 19,8 13.2 4.9 
Santa Catarina 35,6 19.3 6.2 25.4 4.2 6.9 0.6 1. 7 
R. G. do Sul 28.2 3.8 2.6 29.2 7.4 20,3 6,6 1. 9 
SUL 27,6 10.8 7.5 22.0 5.1 16.7 7,3 2.9 

M. G. do Sul 29,7 11.8 24.7 6.6 3.2 6.5 10. 8 6,6 
Mato Grosso 17,l 23.9 11.1 8.6 2.5 16.3 10.9 9.7 
Goiás 39,5 9.2 10.2 11. 2 1. 9 0.6 1. 9 25.7 
CENTRO-OESTE 31.2 13,9 13,0 9.6 2.3 6.2 6.1 17.5 

BRASIL 22.4 17.4 14.4 12.4 3.2 7.8 7.3 15.1 

Tabela 2: ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 2000 • Número de Vereadores Eleitos por Partido e Estado(%) 

ESTADOS PMDB PFL PSDB PPB PT PDT PTB OUTROS 

Rondônia 16.3 16 .1 8.3 11,4 10.1 10.4 9.5 18.0 
Acre 19.6 15.3 11. 5 12.0 22.0 0.9 18.1 
Amazonas 12.0 17,0 15.4 4.6 1. 6 3.5 10.0 36.0 
Roraima 8.8 15 .7 10 .7 11. 9 0.6 13.2 8.2 30.8 
Pará 16.4 6.9 19.1 9.7 5.8 7.5 13 .8 20 .9 
Amapá 8.1 10.6 13.7 0.6 5.6 18,l 4.4 38,7 
Tocantins 17.2 31. 8 10.9 23.2 1. 8 1. 3 5.9 7.8 
NORTE 15.6 17.2 14.1 12 .9 5.1 5.8 9.3 19,9 

Maranhão 14.6 21.1 9.8 5.2 1. 4 4,5 10.4 32.7 
Piauí 19.9 23.8 19.8 13 .0 1. o 3.6 7.4 11.6 
Ceará 8 .9 7.3 30 .9 7.3 2.5 2.6 5.7 34.7 
R. G. do Norte 31. 5 18.3 6.1 22.1 0.8 2.2 1. 3 17.6 
Paraíba 33.1 24.5 11. o 6.6 2.1 7.6 4,9 10.0 
Pernambuco 17.8 20.6 12,5 6.7 2.4 6.8 2.2 30.8 
Alagoas 11. 8 11.8 16 .1 6.7 1. 5 7.8 5.0 39.4 
Sergipe 15,l 19.3 23.8 6.4 2.3 2,3 4.3 26,4 
Bahia 9,4 23.0 6.3 10 ,8 2.4 1.3 15.4 31. 3 
NORDESTE 17.2 19.7 13.7 9.5 1.9 3.9 7.9 26.1 

Minas Gerais 19.8 16.6 14.6 7,3 4.7 5.3 9.4 22.1 
Espírito Santo 17.8 13.0 16.7 7.0 3.5 7.2 8.9 25,7 
Ri o de Janeiro 13.0 8.7 10.5 9.5 3,3 19.8 7.0 28.1 
São Paulo 15.3 12.9 18,4 8.7 5,4 5,3 10.8 23.2 
SUDESTE 17.4 14.4 16.0 8.0 4.8 6.4 9.8 23.2 

Paraná 15.9 16.6 17.4 10.4 3.7 6.6 11. 3 18;1 
Santa Cata ri na 31. 6 20.0 6.8 26.8 5,5 4.9 1. 7 2,8 
R. G. do Sul 26.5 4.4 3.5 28.3 8.9 18. o 7,6 2.8 
SUL 24,3 12.2 8.9 22 ,0 6.3 11 . o 7.4 7,9 

M. G. do Sul 20.8 12.9 18.3 3.9 10,8 12.8 7.0 13.3 
Mato Grosso 16.9 18.6 26,6 3.9 3.0 1. 6 7.5 21. 7 
Goiás 23.8 14.9 19.8 12.4 1. 9 1. 4 2.5 23.3 
CENTRO-OESTE 21 .2 15.7 21. 6 8.4 3.7 3.4 4,7 21.1 

BRASIL 18.9 16.0 14.1 11 . 7 4.1 6.2 8.3 20.6 
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cançou o valor ínfimo de 0,9%. Em 1996, o PT Finalmente, as eleições para as Câmaras 

dos Vereadores são importantes porque ne

nhum prefeito pode governar sem negociar 

algum tipo de apoio junto aos representantes 

locais. Nunca ouvi falar de prefeitos governan· 

do por decretos, medidas provisórias e demais 

instrumentos de ação unilateral, mas sempre 

ouço notícias a respeito de prefeitos perdendo 

mandatos por conta de impeachments 
impetrados pela Câmara local. A distribuição 

da força parlamentar pelos partidos é crucial 

para sabermos que tipo de governo os prefei · 

tos serão capazes de articular. Lembro-me 
que, na ocasião de um curso ministrado na 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
perguntei a um prefeito do PT como foi 
possível governar sua cidade sendo os par· 
tidos de esquerda minoritários e, portanto, 

na ausência de coalizão majoritária de apoio 
na Câmara Municipal. Em particular, gost.a· 

Se tomarmos o Brasil elegeu 3,2% das cadeiras municipais, sendo 

que, em 2000, este percentual sobe para 4,2%. 

Acrescente-se a este valor ínfimo, o fato de 

que o PDT, adversário do Partido dos Traba · 

lhadores no campo da esquerda, embora te

nha perdido parcela de sua represent.ação ( des

ceu de 7,8 para 6,2), continua a frente nas 

Câmaras locais, e podemos concluir que o PT 

permanece carecendo de uma estratégia efi

ciente de competição para os postos legislativos. 

É bem verdade que a distribuição do apoio ao 

PT é bem mais equilibrada, com alguma pre· 
dominância do Rio Grande do Sul e, particu
larmente, depois das eleições de 2000, no Mato 

como UNIDADE de análi· 

se, percebe-se que, de 

fato, o PT AMPLIOU o 

percentual de vereado· 

res eleitos PAÍS afora. 

Todavia, a diferença 

alcançou o VALOR 

ínfimo de 0,9°/o 

Grosso do Sul. De sua parte, o PDT concentra 
sua força nos est.ados do Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul, o que reproduz fielmente seu desempenho em ou· 

tras esferas de competição política. 
O que acontece com a base partidária do governo? Não há, aparen-

ria de saber se o prefeito teria oferecido cargos aos partidos de centro e ' temente, o que comemorar. Todos os três grandes partidos governist.as 
de centro-direit,a tendo em vist,a angariar apoio para seus projetos. Meu 
interlocutor respondeu que se recusou a trocar cargos por votos, mas 
que foi obrigado a negociar e o modo escolhido envolveu a troca de 
obras, demandadas pelos vereadores conservadores para beneficiar seus 
redutos, pelo voto favorável aos pontos principais da agenda do prefeito. 

Por isso, se é verdade que a esquerda cresceu e em particular o PT, 

não se pode concluir de imediato pela mudança drástica da natureza 

das políticas municipais se este crescimento não estiver acompanhado 
de mudanças importantes no perfil da composição partidária das Câ

maras. 

Pelos três motivos acima alinhavados, defendo que devemos aten

tar cuidadosamente para os resultados das eleições para as Câmaras 

perderam cadeiras em termos relativos. Contudo, queda relevante, só 
mesmo o PMD B experiment.ou. De 22, 4 % em 1996, este partido passa 
para 18,9% das cadeiras. A queda ocorre em todas as regiões, mas é 
mais acentuada nas regiões Norte e Centro-Oeste, regiões defrontei· 

ra, onde a competição política parece ter provocado a ruptura de anti· 

gas hegemonias. Não obstante, não só o PMD B continua sendo o maior 

partido em número de vereadores eleitos, mas também a base gover· 
namental permanece dona da situação nos municípios brasileiros. Juntos, 

PMDB, PFLe PSDB alcançaram 49% da representação nas Câmaras 
dos Vereadores. Se somarmos a este percentual, a representação obti

da pelo PPB, a aliança governist.a chega a 59, 7% de apoio nos municípi· 

os. Conseqüentemente, se é verdade que os vereadores servem de cor· 
municipais. Mais especificamente, devemos observar o que mudou e o reia de transmissão política, a coalizão de centro-direit,a continuará 
que permaneceu na disputa para vereador relativamente ao ano de dominando a política brasileira no futuro próximo. 

1996. Um bom começo passa pelo exame das tabelas 1e2. Mas uma questão permanece em aberto: se os partidos governis-
As tabelas 1e2 apresentam os percentuais de cadeiras nos taseoPDTperdemforçaeseoPTnãoaument.asuarepresentaçãode 

Legislativos municipais obtidas pelos sete maiores partidos brasilei- ' forma significativa, quem então teria se beneficiado nessas eleições? 

ros, respectivamente, nas eleições de 1996 e de 2000. Estes percentuais Entre os sete maiores partidos, certamente o PTB se destaca pela 

referem-se ao número de tot.al de vereadores eleitos em cada um dos ampliação de seu percentual de cadeiras conquistadas: de 7 ,3% em 

estados da Federação. Em primeiro lugar, vejamos o que dizem tais 1996, o PTB passa a contar com 8,3% dos vereadores do país, um au

resultados a respeito da tese do crescimento do PT. Se tomarmos o mento de 10%. Em particular, nota-se sensível crescimento nas regi. 
Brasil como unidade de análise, percebe-se que, de fato, o PT ampliou , ões Norte (Amazonas e Pará, em destaque), Nordeste (consolidando 

J 

o percentual de vereadores eleitos país afora. Todavia, a diferença al- ! posições na Bahia e Maranhão) e Sudeste (melhorando seu desempe· 
1 
J 
J 
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Tabela 3: ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 1996 • Percentual de Vereadores Eleitos 
por Partidos Selecionados e por Estado 

ESTADOS PSB PPS PC DO B PL OUTROS 

Rondônia 2,0 1.1 4,7 92,2 
Acre 2.9 0.5 96.8 
Amazonas 1. 7 0.5 0.5 6.1 91. 4 
Roraima 2.6 97,2 
Pará 5,0 0.8 0,4 5.9 88.1 
Amapá 18.4 1. 3 10.8 69,7 
Tocantins 1. 6 98.5 
NORTE 2.8 0.5 0.3 4,3 92.1 

Maranhão 2.8 0.8 0.1 3.8 92,5 
Piauí 0.8 2.8 0.1 2.8 93.5 
Ceará 1. 7 3,4 0.2 2.6 92.2 
R. G. do Norte 1. 6 0,2 0,2 ' 11.4 86.5 
Paraíba 1. 6 1. o o.o 4.0 93.2 
Pernambuco 25,4 3.9 0.2 1.1 69.6 
Alagoas 6,1 0,3 0,1 3.6 89.8 
Sergipe 3.9 7.5 0.3 5.4 83.2 
Bahia 1. 5 0.2 0.4 14,2 83.6 
NORDESTE 4.4 1. 8 0.2 6.6 87.1 

Minas Gerais 0.9 0.6 0.1 7.1 91.1 
Espírito Santo 8.4 1. o 0.1 5,4 85,l 
Ri o de Janeiro 3.6 2.1 0.2 6.1 88.2 
São Paulo 1. 3 0.6 0,1 4.6 93,4 
SUDESTE 1.6 0.7 0.1 5.9 91. 7 

Paraná 0.5 0.1 o.o 1. 7 97.6 
Santa Catarina O.O o.o 0.1 1. o 98.8 
R. G. do Sul 0.7 o.o 0.2 0.9 98 .2 
SUL 0,4 0.1 0.1 1,2 98.2 

M. G. do Sul 0,6 0.4 3,8 95.2 
Mato Grosso 0,6 0,1 0.1 3,3 95,9 
Goiás 0,2 O.O 0.2 10 .3 89.3 
CENTRO-OESTE 0,4 0.1 0.1 7.1 92.3 

BRASIL 2.2 0.8 0.2 5.2 91. 6 

Tabela 4: ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 2000 •Número de Vereadores 
Eleitos por Partido e Estado(%) 
ESTADOS PSB PPS PC DO B PL OUTROS 

Rondônia 4,4 3,0 0.2 5,7 86,7 
Acre 1. 4 4.8 3.3 0.5 89,9 
Amazonas 1. 3 2,4 0.5 10.5 84.9 
Roraima 1. 9 3.8 1. 9 92.4 
Pará 4.8 2.5 0.2 5.3 87,2 
Amapá 19,4 0.6 5,6 74.4 
Tocantins 2.3 4.1 93.6 
NORTE 3,1 2.5 0.4 5,4 84.0 

Maranhão 2.9 2,0 0,4 3,4 91. 2 
Piauí ·i. o 6.1 0.3 2,5 90.0 
Ceará 1.7 12.0 0.4 2.6 83.2 
R. G. do Norte 6.5 3.2 0.3 6.0 83.9 
Paraíba l, 1 l, 8 0.1 3.6 93,4 
Pernambuco 9.5 6.6 0,3 2.2 81,3 
Alagoas 11.2 4,4 0.4 2.9 81,0 
Sergipe 4,7 11.4 0,5 4.6 78.8 
Bahia 1. 3 0.2 0.5 15.5 82.6 
NORDESTE 3.4 4,3 0,4 6.3 85.6 

Mi nas Gerais 2.8 3.9 0,1 7.0 86.2 
Espírito Santo 7,0 6.1 0,1 4,6 82.1 
Ri o de Janeiro 6,6 2.3 0.3 4.3 86.5 
São Paulo 2,8 6.9 0.2 4.8 85.2 
SUDESTE 3,3 5.1 0.2 5,8 85,6 

Paraná 2.8 5,5 0.1 1. 4 90,2 
Santa Catarina 0.1 1. 5 0.1 0.6 97,7 
R. G. do Sul 1. 6 0,1 0.3 0.6 97,4 
SUL 1. 6 2.2 0.2 0.8 95,l 

M. G. do Sul 1. 6 4.1 3.2 91.1 
Mato Grosso 2.2 12.1 2.2 81. 6 
Goiás 0,4 4.8 0.2 5.3 89.3 
CENTRO-OESTE 1. 7 6.7 0.1 4.0 87.3 

BRASIL 2.8 4.2 0.2 4.8 87.8 
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nho em São Paulo e Minas Gerais). Portanto, o desempenho do PTB vel nacional, motivada pela significativa ampliação de apoio na Região 

não se dá de maneira concentrada, o que indica que este partido conti- Sudeste: de 1,6% dos vereadores em 1996, os socialistas passam a do

nuará exercendo papel de curinga nas eleições nacionais. Ademais, minar 3,4 % das cadeiras municipais em 2000. Entretanto, um olhar 

pode-se observar que boa parte dos votos dados aos principais partidos mais atento ao desempenho do PSB nas duas eleições revela que seu 

em 1996 foi transferida para as pequenas agremiações. Tal efeito ocor- desempenho ainda depende da presença de lideranças estaduais de 

reem todas as regiões e de forma significativa. Em média, o percentual peso. Nas eleições de 96, em Pernambuco, terra do ex-governador Miguel 

de crescimento de cadeiras conquistadas pelos nanicos gira em torno Arraes, os socialistas fizeram 25% dos vereadores! É bem verdade que 

de 5%, sendo que na Região Sudeste tal cifra chega a 8%. Por conse- em 2000, este percentual cai bem, para 9,5%, mas isto só comprova a 

guinte, a competição partidária no nível municipal parece não acompa- dependência de lideranças estaduais. No momento em que cai a influ

nhar a tendência verificada no sistema político nacional. Neste, temos ência deArraes, também piora o desempenho do partido nas eleições 
testemunhado um processo de concentração da disputa em favor dos para o Legislativo municipal. Em compensação, em Alagoas, do gover

quatro partidos da base aliada, PMDB, PFL, PSDB, PPB e PTB, mais nador Ronaldo Lessa, e no Amapá, de João Capiberibe, o PSB foi muito 

o PT e o PDT pela oposição. Ao contrário, as evidências relativas ao bem: 11,2% e 19,4% das cadeiras respectivamente. De fato, estamos 

subsistema político municipal, para usarmos um termo de Olavo Bra- ainda diante de um partido importante mas de alcance localizado. 

sil, denotam maior fragmentação do sistema. A questão agora é: entre 

os pequenos, quais foram os maiores beneficiados? As tabelas 3 e 4 
fornecem a evidência que precisamos para uma primeira resposta. 

Incrível, por sua vez, a constância do PC do B: em 96, 0,2% dos 

vereadores brasileiros pertencia aos comunistas do Brasil. Em 2000, o 
mesmo 0,2% foi eleito pelo PC do B. O partido reproduz, no nível muni
cipal, o que sempre faz para os níveis estadual e nacional: lança poucos 
candidatos, faz as coligações certas para alcançar o quociente e conse
gue eleger pelo menos um representante. V ale dizer, sem pretensões 

a ampliar seu patrimônio de eleitores, os comunistas parecem muito 

Entre os pequenos partidos, o PSB, o PPS, o PCdo B e o PL têm se 
destacado no cenário político brasileiro desde a retomada do poder pe
los civis em 1985. Pode-se apontar pelo menos três motivos para a 

maior visibilidade de tais partidos no conjunto das pequenas agremiações 
brasileiras: em primeiro lugar, a permanência. Os partidos seleciona- mais preocupados em preservar o espaço que conquistaram com gran

dos nas tabelas 3 e 4 vêm, desde a reforma partidária de 1985, atuando de dificuldade. 
de forma consistente em momentos decisivos da vida política na- Passemos para o caso do PL. Nota-se, inicialmente, que houve uma 

cional, o que significa que não é queda no percentual de cadeiras municipais conquistadas. Em 1996, 
justo igualá-los às cha- este partido dominava 5,2% dos postos legislativos locais. Hoje, só con

madas legen- trola 4,8%. O declínio não é significativo, mas é interessante observar 

das de aluguel. que o PL perdeu, basicamente, na Região Centro-Oeste, local em que 

Além disso, destacam-se houve crescimento acentuado do PPS, partido do candidato a presidên

pela nitidez ideológica eia Ciro Gomes. Aliás, se é verdade que alguma pequena agremiação 

várias embates no P lamento e em Assem

bléias locais. E, por último, estas legendas têm 

abrigado importantes lideranças locais e na

cionais. É o momento, portanto, de verificar 
se algumas delas se beneficiaram da maior 
dispersão do poder parlamentar municipal 

verificada em 2000, relativamente a 1996. 

Comecemos pelo caso do PSB, partido que 

tem se notabilizado por receber petistas e 

pedetistas incompatibilizados com sua legen

da de origem, mas que ainda se identificam 
com a esquerda. Crescimento de 1,2%, a ní-
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manifestada ao longo de teria se beneficiado do declínio conjunto dos grandes, esta agremiação 

não é outra senão o PPS de Ciro Gomes e 

Roberto Freire. Em 1996, este partido elegeu 

Entre os PEQUENOS 

partidos, o PSB, o PPS, o 

PCdo B e o PL têm se 

destacado no cenário 

político BRASILEIRO 

desde a retomada do 

PODER pelos civis 

em 1985 

O, 1 % de todos os vereadores. Em 2000, este 
percentual pula para 4,2%-quase alcançan

do o PT!! O crescimento do PPS é significativo 

em todas as regiões, mas não deixa de cha
mar a atenção o impressionante aumento ocor
rido nos estados da Região Centro-Oeste, onde, 

como se disse, o PL caiu mais. Se lembrarmos 

que o PL abriga os liberais mais à esquerda 

do espectro político e que fazem oposição à ali

ança de centro-direita que domina a política 
nacional, é plausível o palpite de que Ciro Go-



1 
1 
1 

mes prova em números sua capacidade de atrair políticos do centro, i tende à dispersão, ao passo em que a disputa nacional tende à con-
' descontentes com o atual governo. : centração. Por último, não houve um beneficiário direto desta mai-
' 

Após o exame dos resultados dos pleitos para as Câmaras dos i or dispersão. Com exceção do PPS, cuja continuidade está clara-
' Vereadores é possível traçar uma visão geral do cenário político : mente atrelada ao destino da candidatura Ciro Gomes à presidên-
' local brasileiro e imaginar seus possíveis efeitos no que concerne à i eia, nenhum outro pequeno partido importante melhorou de for-
' política nacional. Em primeiro lugar, enquanto correia de trans- i ma significativa seu desempenho. PSB, PC do B, pequenos parti-

missão política os partidos governistas continuam na frente e com 

folga. Conseqüentemente, se PMDB, PFL e PSDB continuarem 

dispostos a repartir o poder em 2002, terão grande ajuda nas Câ-

maras de Vereadores espalhadas pelo Brasil afora. O corolário dis-

to é que, a depender do acesso aos grotões para viabilizar eventual 

candidatura presidencial, o PT deve esquecer 2002 e começar a 

pensar nas eleições de 2006. Em segundo lugar, as eleições 

' . dos de esquerda, contmuam no mesmo patamar de representa-

ção verificado em 1996. Isto significa que a esquerda continuará 

minoritária nas Câmaras da maioria dos municípios brasileiros. 

Em conseqüência, se lembrarmos que o PT foi muito bem nas 

disputas para as prefeituras, continuaremos sem poder esperar 
grande alteração na natureza das políticas públicas oferecidas a 

nível local em nosso país. 
legislativas municipais, a exemplo do que acontece no nível esta- ' _____________________ _ 

dual, não acompanha o que ocorre no nível federal. A disputa local e - m a i 1 : f s a n t o s @ u p e r . b r 
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j O R G E 

~Uida, 
-

FERREIRA 
Jornalista 

mportante é competir", sentenciou o insuspeito profeta 

tucano Barão Pierre de Coubertin, ao exaltar o espírito 

olímpico. Lembrem-se disso, fracassófilos, 

fracassomaníacos e outros porta-vozes do 

impatriotismo esportivo. O Brasil não é o pior país do 

mundo. Nos Jogos Olímpicos, ficamos atrás da Etiópia, 

do Azerbaijão, do Cazaquistão, do Uzbequistão e de 

Moçambique, é verdade. Mas superamos a Quirguízia, o 

Sri Lanka, a Moldávia, o Vietnam, a Irlanda e a Islân

dia, entre outras nações. E chegamos à frente também 

da Bélgica e da Índia, nossas porções xifópagas. 

• 
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Certamente, os arau

ros do pessimismo se esquecerão da 

heróica Elisabeth, a lavadeira de 

43 anos que represenrou o Brasil 

contávamos mais com as idolatradas Hortência e Magic Paula. Ah, são 

tantas emoções, como diria Robert.o Carlos (o que canta). 
Conseguimos uma espetacular medalha de prata no revezamenro 

4por100, com direiro à quebra do recorde sul-americano. Mais espe-

no levantamenro de peso. Conta-se que, na tacular se levarmos em conta que nossos atletas treinam em Presi

Antigüidade, um atleta grego treinou levantamenro de peso com um dente Prudente, interior de São Paulo, usando pedras como halteres 

bezerro, erguendo-o rodos os dias. O bicho foi crescendo, crescendo, e 

no fim o sujeiro levanrou um rouro. Ganhou o ouro, rornou-se herói. 

Quantas trouxas Elisabeth terá erguido, quantas roupas terá rorcido e 

e empurrando o carro do técnico ladeira acima para fortalecer a mus

culatura. Chegaram atrás apenas dos americanos, que costumam 

dirigir carrões, e não empurrá-los. Prata é pouco? Prata é tudo. Sal-

batido, para adquirir a musculatura necessária para levantar halteres ve, salve o jeitinho brasileiro. 
estupidamente pesados? God save Elisabeth. Nossa preparação para No revezamenro, rodo mundo, no mundo rodo, viu o bastão trocar 

os Jogos até que foi boa e excedeu os limites do mero treinamenro de mãos no tempo cerro, no ritmo exaro, enquanro os corredores luta

fisico e técnico. O psiquiatra Robert.o Shiniashiki fez os atletas cami- vam por um lugar no pódio. Verdade que, em contrapartida, nem 

nharem sobre brasas, para aprenderem a se superar. Depois, ao jus- sempre as coisas mudam de mãos no Brasil tão às claras, e nem 

tificar o decepcionante desempenho do país, argumenrou que tudo foi l rodos os patrocinadores são idôneos, embora paguem regiamente aos 
feiro corretamente, que o Brasil tinha chances etc., mas o problema l seus pupilos. O Brasil é o 41 º(subiu quatro posições) no ranking da 
foram os adversários. Estão vendo? O Brasil foi prejudicado! Havia corrupção elaborado pela organização não-governamental Transpa

adversários nitidamente disposros a derrotar nossos atletas de pés rência Internacional, que analisou 99 países. Nesta competição, per
de amianro. A propósiro, é bom deixarem o psiquiatra stand by, para demos para Botsuana, N amfüia e Ilhas Maurício. A Dinamarca, que 
o caso de incluírem provas de faquirismo em Jogos futuros. 

Todavia, procuremos ver o lado bom da performance brasileira. 
Em Sydney, o país conseguiu seis medalhas de prata e seis de bron
ze, apesar de ser o 125° colocado no ranking (de 191 países) divulgado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Tenhamos em mente, , 

portanro, que nossos atletas são sobreviventes da seleção natural, 
social, política e econômica. O treinamenro é duríssimo e cotidiano. 
Correm contra o tempo, para que o salário chegue ao fim do mês, 
saltam os obstáculos da burocracia, que obstruem o acesso à saúde, à 

justiça e à educação, nadam em águas poluídas, remam contra a 

corrente e, mesmo assim, cansados e talvez algo deprimidos, enfren

tam os melhores do mundo. Aliás, o ministro da Saúde, José Serra, 

julga absolutamente injusta a classificação do Brasil no ranking da 

OMS. Alega que mereceríamos pelo menos o 500 lugar. Bastante co
erente com a 52" colocação obtida nas Olimpíadas. Afinal, mens-sana 
incorpore sano, como diziam os romanos, herdeiros, entre outras 
jóias da civilização, dos jogos gregos. 

E o vôlei feminino? As meninas ganharam a medalha de bronze, 

e Leila, rara e bela combinação de musa, craque e guerreira, foi 
chamada para fazer um filme nas Filipinas. Tá cerro, não é Hollywood, 
nem a Cinecittà, mas ela também não é atriz - pelo menos, por 

enquanro. O futuro dirá se ela terá nos sets cinemarográficos o mes
mo sucesso que teve disputando os sets dos jogos. 

E o basqi.iete? Helen, com um dedo quebrado, foi uma das heroínas 

da vitória sobre a Coréia, que nos garantiu o bronze. Além do mais, não 
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ganhou apenas duas medalhas de ouro nas Olimpíadas (mesmo nú
mero que o Azerbaijão), chegou em segundo entre os menos corrup
ros, perdendo para a Finlândia (também com duas medalhas de ouro). 
Podemos nos sentir vingados: o Azerbaijão é um dos lanternas: 81', à 

0 MINISTRO DA SAÚDE, 

JOSÉ SERRA, JULGA ABSOLU-

TAMENTE INJUSTA A CLASSI-

FICAÇÃO DO BRASIL NO 
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NÃO SOMOS OS VIRA-LATAS QUE 

NOS SENTIMOS QUANDO CAMARÕES 

DESFEZ O ACALENTADO SONHO DO 

OURO NO FUTEBOL. NÃO SOMOS 

PANGARÉS, COMO NÃO O É 

BALQUBET DU ROUET, O CAVALO 

DE RODRIGO PESSOA, QUE 

REFUGOU , PARA DESESPERO DA 

r 

TORCIDA, NO MOMENTO EM QUE 

CAVALEIRO E CAVALO ERAM A PÁ-

TRIA DE BOTAS E FERRADURAS. 
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Soviética), seis em 1988 e três em 1992. Atlanta foi a exceção, não a 

regra. 

Na verdade, ajusta classificação olímpica do Brasil é no pelotão 

intermediário, não tão na frente que nos encha de orgulho, nem tão 

atrás que nos mate de vergonha. Algo entre a 40ª e a 50ª colocação, 

com pequenas variações perfeitamente aceitáveis (como o 52º lugar 

olímpico), sem perda da acurácia da avaliação. No índice de pobreza 

humana do Pnud, por exemplo, estamos em 39° lugar. Diferença 

mínima no intervalo que estabelecemos como média. 

Mas não pode existir dúvida de que fomos para Sydney imbuídos 

do espírito olímpico. Por que outra razão Guga, favorito para o ouro e 

eliminado nas quartas-de-final do torneio de tênis, integraria com 

tanto entusiasmo a animadíssima torcida brasileira? Saiu derrotado, 

mas alegre. Ao vencedor, as raquetes, mas o perdedor parece ter se 

divertido muito mais. Nas arquibancadas, nossa gente bronzeada 

mostrou seu valor e o Tio Sam continua querendo conhecer a nossa 

batucada. 

Consideremos também que os deuses do Olimpo (melhor dizen

do, tratando-se do Brasil, os orixás da Bahia) não ajudaram. Maureen 
Maggi, nossa esperança no salto em distância, estourou um músculo 

da perna direita quando corria para a caixa de areia. Torben Grael e 

, Marcelo Ferreira foram desclassificados na classe Star por queima

rem a largada. Zé Marco e Ricardo perderam no vôlei de praia para 

dois fregueses de caderno. Nossos orixás estavam desatentos e a Bahia 

deve explicações ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao povo em geral. 

Os conterrâneos jornalistas também não contribuíram para a gló-

frente ainda da campeã olímpica de vôlei masculino, a Iugoslávia. ria brasileira nos Jogos. L€iam a expressão dos sentimentos pessoais 

Levaram o ouro, mas, lembrem-se disso, são mais corruptos que a :· de quem estava em Sydney com a missão de informar o que se passa-
' gente. Se serve de consolo, recordamos que o próprio Comitê Olímpi- i va (transcrevemos o último parágrafo na íntegra): 
1 

co Internacional foi alvo de denúncias de suborno, como ressalta a : 
1 

Transparência Internacional. 

De Atlanta para Sydney despencamos 27 posições, passando do 

"Corpo, ó corpo, erga-me como teu troféu, gigante pela própria 

natureza, fortius, apague-me com o teu suor, coração em luta, vá, 

corpo-carruagem de atleta passageiro, cristaliza equilíbrio e forma 

25° para o 52° lugar. Os brios nacionalistas saíram gravemente con- no meu solo, transporte-me como átomo volátil, imperceptível ao que, 

tundidos. A queda olímpica foi mais sentida, sem dúvida, que a perda campo defronte, me vigiam mas não dominam". Seja lá o que for que 

de colocações no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medido o repórter pretendia dizer, deve ter sido prejudicado pela mudança 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nosso ' de fuso horário. 

IDH é o 7 4° do mundo. Verdade que já foi pior: 79°, em 1999. Mas Após estas linhas repletas de delírio poético-olímpico-jornalístico

também é verdade que já foi bem melhor: 62º, em 1998. O IDH mede literário, 'ioltemos às classificações do Brasil nos ranlcings não-esporti

a qualidade de vida da população de 17 4 países, levando em conta o vos. O UBS, maior grupo financeiro da Suíça, fez uma pesquisa abran

PIB per capita, a saúde e a educação. Em dois anos, perderam-se 12 gendo 58 cidades, entre as quais as olímpicas Sydney e Atenas, além 

posições. Mas queda no IDH não motiva acirradas discussões em bo- de Paris, Nova York e Buenos Aires. Na relação das cidades em que se 

tequins, nem tem cobertura 24 horas da TV. Os torcedores, porém, pagam os maiores salários, São Paulo é a 42ª e o Rio de Janeiro, a 45ª. 

lembram-se perfeitamente das 15 medalhas de Atlanta, em 1996, e Em compensação, entre as cidades mais caras, o Rio vem em 41 ºlugar 

se esquecem de que foram oito em 1984 (com boicote da então União , e São Paulo, em 43°. De novo mantemos a média, mas, agora, chegan-
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do na frente quando não interessava e caindo para a retaguarda quan

do era preciso subir. Erro de estratégia dos técnicos, certamente, por

que os atletas (no caso, o povo) estão fazendo sua parte. 

Escapamos da média quando se trata das jornadas de trabalho mais 

' ' ' 
J aos trabalhadores do Brasil." Deculpe, Claudjnei, mas é pouca prata 
: para tanto pobre. 

Nada de perder as esperanças, porém. Temos cabeças pensantes 

em plena atividade. O caminho para a glória olímpica foi ensinado por 

longas: São Paulo é a 24ª cidade do mundo (1.949 horas/ano) e o Rio fica Isabel, a do vôlei, em comentário publicado num jornal carioca. Trans

quatro posições abaixo (1.912 horas/ano). Trabalha-se muito, no Brasil. crevemos o último parágrafo: 

Mais do que em Sydney ( 44º lugar, com 1. 7 49 horas), mais do que em "O Brasil obteve o que foi possível em Sydney. Os nossos 

Atenas (42°·com 1. 780 horas) e muito mais do que em Paris, a penúlti- resultados traduzem o que somos hoje. E a única for-

ma do ranking de 58 cidades, onde os trabalhadores labutam apenas ma de transformar esse quadro é sabermos que ouro é 

1.587 horas por ano. As marat:onas trabalhistas, porém, não garantem, ouro, prata é prata e bronze é bronze." De fato, não se pode 
' nem de longe, um lugar no pódio para as duas maiores cidades brasilei- : desmentir uma vírgula dessas três frases. Quiçá possa -
' 

ras. Quando a prova é de familias com maior poder de compra, São i mos apenas acrescentar que pau é pau e pedra é pedra, 
' Paulo e Rio vão, respectivamente, para a 42ª e a 43ª colocações-den- J para que não restem dúvidas quanto à veracidade das assertivas 
' tro da média, portanto. Sydney fica em 18º, Paris em 22º e Atenas em : isabelianas. 
' 33°. A medalha de ouro é do nada olímpico Luxemburgo (sem trocadi- Deveríamos, talvez, por precaução e fidelidade aos fatos, trocar o 

lho), que não ganhou medalha nenhuma em Sydney e onde se traba -
lham 1. 790 horas/ano (41 ºlugar entre os mais laboriosos). 

Na área de educação, o campeão das medalhas de Sydney, os Esta -

dos Unidos, ganham do Brasil como o dream t,eam massacraria a nossa 
seleção de basquete. Em Nova York, um professor, com jornada sema
nal de 31 horas, ganha, por ano, quase US$ 55 mil. No Rio de Janeiro 
e em São Paulo, o mesmo número de horas trabalhadas rende aos 
mestres núseros US$ 4.300. Mas tínhamos nosso próprio Luxemburgo, 
o W anderley, sem medalhas como o país homônimo, que ganhava R$ 
170 mil/mês como técnico da seleção, o que sem dúvida lhe permite 
viver à larga até mesmo em Tóquio, a cidade mais cara do mundo. Em 

tempo: em Buenos Aires, o ganho anual de um professor chega a US$ 
8 mil. Verdade que, nas Olimpíadas, nossos vizinhos platinos levaram 

dístico da bandeira nacional. Em vez de "Ordem e Progresso", ostenta
ríamos a prudente frase do Barão: ''Importante é Competir''. E, em vez 
do arrevesado e complicadíssimo "ouviram do lpiranga as margens plá

cidas'', cantaríamos o simplíssimo "eu sou brasileiro, com muito orgu
lho, com muito amor". 
39° no Índice de Pobreza Humana-Pnud 
49° no Ranking Mundial de Corrupção-Transparência Internacional 
52° em Sydney 
74° no Índice de Desenvolvimento Humano-Pnud 
76° em taxa de analfabetismo-Unesco 
108° em taxa de mortalidade infantil-Unicef 

125° em eficácia no sistema de saúde-OMS 

apenas duas medalhas de prata e duas de bronze. Não podem nos ven - Afinal, são tantas emoções, como diz o Rei. 

cer em tudo, ora bolas. E continuamos sendo quatro vezes campeões Os africanos, como contava o saudoso João Saldanha, treinam cor-

mundiais de futebol! E só nós! Além do mais, não estamos tão mal no rida fugindo de leões e apenas os mais velozes sobrevivem. No caso dos 

ranking de analfabetismo da Unesco: 7'5'. nadadores australianos, substituem-se os leões por tubarões. E os 

Não somos os vira-latas que nos sentimos quando Camarões desfez búlgaros são campeões do levantamento de peso porque não há muito 

o acalentado sonho do ouro no futebol. Não somos pangarés, como não o ' mais o que fazer em seu país. 
é Baloubet du Rouet, o cavalo de Rodrigo Pessoa, que refugou, para 
desespero da torcida, no momento em que cavaleiro e cavalo eram a 

pátria de botas e ferraduras. Mas não somos apolíneos, e sim dionisíacos. 

A propósito: aquela festa de encerramento dos Jogos poderia ter sido 

encomendada a um carnavalesco carioca. Com certeza, ficaria bem 

mais bonita e original, e teríamos algo de que nos orgulhar de verdade. 

A oitava economia do mundo tem um dos piores índices de distri -
buição de renda entre todos os países. Talvez Claudinei Quirino, um 
dos ganhadores da medalha de prata no 4 por 100 tenha se lembrado 

disso, ao declarar: "Quero oferecer esta medalha às pessoas humildes, 
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O Brasil, felizmente, não ganhou nada na luta greco-romana, que 
é um esporte muito esquisito, em que um homem agarra o outro pelas 

costas na frente de uma platéia enorme. 

O que significa uma medalha de ouro diante do alegre sorriso de 

Guga, eliminado logo no segundo jogo, que se integrou à torcida dos 

outros esportes? Ele perdeu a partida, mas não a alegria de nosso povo 

moreno, de nomes tão caracteristicamente brasileiros como Kuerten, 
Grael e Scheidt. 
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S. f. 1. Qualidade ou estado consciente . 

2. Concordância aproximada entre resultados 

de várias medições de uma mesma quantidade. 

3. Fig. Perseverança, firmeza, constância . 
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DA CONSPIRAÇÃO OU 
CONSPIRAÇÃO CONTRA A LOGICA 

FÁBIO G IAMBIAGI 
ECONOMISTA 

o número de maio/julho da revista Jnt,eligência, José Luís Fiori 

escreveu um longo artigo, com chamada de capa aludindo ao 

fato de que haveria uma conspiração efetiva contra o Brasil e 

com título "Cosmopolitismo de cócoras". José Luís Fiori, cabe desta
car de antemão, é um cientista político notável. Além de ser um 
polemista loquaz, tem como poucos o dom da palavra e faz uso dela, 
verbalmente ou por escrito, com grande maestria. Infelizmente, nem 
sempre a retórica e o rigor caminham juntos. De Keynes se disse 
que era excessivamente brilhante para ser coerente. Disso não se 

deve depreender, porém, que toda incoerência seja sinal de 
brilhantismo. O artigo em questão é a prova disso. O que vai ser dito 
a seguir tem como referência o texto da revista Inteli-

gência, mas na verdade vale como reflexão ares
peito dos (des)caminhos que têm seguido parte 
da crítica ao chamado "modelo econômico" vigente. 

DESQUAllFICAÇÃO 
MORAL E AUTORITARISMO 

Atribui-se ao príncipe Metternich a frase "Talleyrand morreu. 

Qual será o proveito que ele pretende tirar disso?" Diversos críti

cos do governo sofrem de um fenômeno parecido: tais pessoas pro-

Fiori começa o artigo atacando o acordo com o FMI de 1999, qua

lificando este como uma "tutela", supostamente aceita por uma 

opção interna de uma "aliança entre o 'cosmopolitismo de cócoras' de 

uma parte da intelectualidade paulista e carioca e o localismo dos 

donos do sertão". A frase soa verdadeiramente imponente, embora 
não fique claro a quem se destina. Fica claro, porém, que ofende aos 
intelectuais cariocas e paulistas que apóiam os rumos da atual políti
ca econômica. O ponto fundamental que os críticos desta insistem 
em desconsiderar é que o fato de perseguir uma política fiscal que 
procurava conter a trajetória da dívida pública, em 1999, não fez o 
Brasil se curvar diante do FMI- como eles acusam - mas apenas 

se curvar diante da lógica, que o país tinha ignorado ao 
longo de décadas de problemas fiscais crônicos mascara
dos pelo endividamento interno, pela dívida externa, pe
los "calotezinhos" implícitos associados à subindexação da 
dívida ou simplesmente pela inflação. Em 1999, esgota

das as alternativas de endividamento, o dilema era: 

ajuste fiscal ou caos. O governo optou pelo ajuste. Ou

tros teriam preferido o caos. 

A objeção fundamental dos críticos se refere ao fato de que o 

Brasil estaria seguindo, nas palavras de Fiori, "uma rota comandada 

por uma aliança política arbitrada por um grupo de intelectuais e 
curam sistematicamente, como se diz em castelhano, '1a quinta tecnocratas absolutamente alérgicos à palavra naçãd'. O mesmo Fiori 

pata del gato", tentando identificar em todos os atos do governo a já publicara um artigo jornalístico tempos atrás, de teor parecido, 
ação de uma imposição vinda de fora ou a manifestação de um viés 
"economicista". Fiori acusa a defesa das políticas em curso como 

"realismo subalterno e economicismo vulgar". É inevitável, como 

contraponto, citar a frase de um colega, Francisco Marcelo Ferreira, 

que em um momento de particular irritação em relação a quem 

usa adjetivos como argumentos contra fatos, certa vez disse que 
"no Brasil, qualquer raciocínio vagabundo que sugira que, se are
ceita é 100, o gasto não deve ser 150, atiça a malta a dizer que a 
conta revela um raciocínio tecnocrático". 

com o título de que "é hora de voltar a pensar''. Pergunta-se: o que é 
que têm feito, ao longo dos últimos anos, instituições como o lpea, 

centros de pesquisa como a PU C, a FGV e tantos outros e, modesta

mente, um grupo de técnicos do BNDES-onde quem assina estas 

linhas trabalha - a não ser se esforçar no sentido de, justamente, 
pensar, refletir e pesquisar a respeito dos problemas nacionais? Cer
tos críticos não se satisfazem apenas em ter a pretensão de deman
dar para si o direito de serem considerados os únicos seres pensantes 
no país, mas também reclamam o monopólio do nacionalismo. É muito 
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monopólio para um grupo só! Em nome de quê uma parte da oposição nas, aliada a uma máquina pública que volta a funcionar, com qua-

se arroga a exclusividade do nacionalismo? O que justifica tamanha 

veleidade? Por que colocaram na cabeça que os intelectuais, como 

este modesto escriba, seriam "contra a Naçãd' por defender as políti

cas oficiais? Aparentemente, isso se deve ao fato de que a participa

ção do capital estrangeiro na economia está aumentando. A crítica, 

porém, faz tanto sentido quanto chamar um cirurgião cardíaco de 

dros próprios bem treinados, funcionários de carreira e que consti

tuem exemplos de burocratas no sentido weberiano da palavra, a 

começar pelo ministro Pedro Malan. 

A FALTA DE LÓGICA DA CRITICA 

assassino pelo fato de cortar uma pessoa ao meio para operar o cora- A teoria conspiratória que permeia o texto de Fiori sugere que 

ção. A questão-chave é saber o que se pode esperar que aconteça com haveria uma orquestração dos EUA, do FMI e dos seus "represen-
um país em função de determinadas políticas. Se a argumentação 

em defesa da maior entrada de capitais estrangeiros na economia 
estiver associada à perspectiva de que este venha a ter uma contri

buição positiva para o fortalecimento da economia do país, isso pode 

ser útil para a nação. 

Arigor, a idéia de alguns dos críticos da política econômica de que 
apenas eles defendem a· nação e de que os defensores do governo 

não passam de um punhado de entreguistas a serviço da tutela es

trangeira revela sintomas de autoritarismo. É uma tentativa de, pura 
e simplesmente, desqualificar o ponto de vista alternativo de quem 
participa da polêmica. Não se procura convencer o público de que a 
idéia de um grupo político é melhor para o futuro do país e o bem
estar da população: o que se deseja é destruir as concepções alheias, 
valendo-se para isto do pseudo-argumento de que os que defendem o 
governo estão sob a tutela estrangeira. Esse tipo de oposição bem 

que poderia encontrar um raciocínio que não fosse a mera reedição 

dos argumentos de 30 anos atrás, agora com sinal trocado. Antes, 

áreas do governo acusavam a oposição de estar financiada pelo "ouro 
de Moscou". Agora, parte da oposição acusa os defensores do governo 
de estarem a serviço dos "dólares de Washington''. As duas críticas 

se equivalem em termos de ridículo. 

Há um tipo de oposição que tenta passar a idéia de que o que 

ocorreu nos últimos anos foi o "desmonte da nação" e o "desmonte do 

Estadd' capitaneado por uma equipe econômica supostamente domi
nada por representantes do capitalismo financeiro e desvinculada de 

qualquer comprometimento com o país. Trata-se de uma ficção que 

tantes" no Brasil - isto é, os defensores da política oficial - em 

favor de uma política de favorecimento dos interesses do assim cha
mado ''império". Curiosamente, porém, o texto em questão nos infor

ma que "a utopia não-declarada de alguns governantes latino-ameri

canos é a de serem salvos pelo império, transformando-se em novos 

tipos de domínios norte-americanos. Um projeto praticamente im
possível, porque os Estados Unidos não querem nem podem sustentá
lo". Neste ponto entramos definitivamente no terreno do realismo 

fantástico latino-americano. O leitor é informado pelo enunciado do 

artigo de que há uma conspiração em marcha, comandada pelos EUA 
Logo depois, porém, o pobre leitor é avisado de que os EUA não têm 
interesse no assunto. É impossível, portanto, entender quem está 
conspirando contra ou a favor de quem. Um personagem de 
Shakespeare declara, em Hamlet, a respeito do comportamento de 
outro, que "parece loucura, mas tem métodd' (though thi,s be madness, 

there is method in it). Nas manifestações de certa oposição, entre

tanto, nem método há. 

A sinuosa argumentação de Fiori leva-o, um pouco adiante, a 
tentar encontrar uma lógica na ação dos "conspiradores sem coman
do", que seria guiada pelo interesse da burguesia local "na valoriza
ção patrimonial e dolarização da sua riqueza". Aqui a confusão 

conceitua! da tese de que os EUA não têm interesse em que o resto 
do mundo cresça atinge proporções de verdadeira "orgia retórica''. Os 

EUA vivem uma fase de prosperidade ímpar. Até as pedras da rua, 

porém, sabem que o crescimento do déficit em conta corrente dos 
EUA é um fator de preocupação em relação ao futuro dessa prosperi

dade. O gigante do Norte não poderá aspirar a manter o seu desem-

ignora, entre outras coisas, que o Brasil não é o Zaire. Nenhuma penho com um déficit em conta corrente crescente como o que tem 

política pode ser implementada em um país complexo como o Brasil tido, pois em algum momento os financiadores desse desequih'brio-

apenas com base no desígnio de duas ou três pessoas. O ajuste fiscal, 
feito para recriar condições para o crescimento econômico, que já 

começa a se materializar- e que em um momento de particular 

infelicidade Fiori qualifica de "avanço milimétrico e irrelevante das 
variáveis econômicas"-, longe de ser o resultado do simples desejo 

do FMI, resulta da forte determinação política legitimada pelas ur-

o resto do mundo- podem desconfiar que trocar bens e serviços por 

mero papel pintado talvez não seja uma idéia brilhante e passar a 

rejeitar o dólar como reserva de valor, causando uma crise de graves 
proporções. A melhor forma, para os EUA, de que o seu déficit em 
conta corrente seja amenizado, sem que o país entre em recessão, é 

que o resto do mundo cresça a taxas superiores às dos EUA, aumen-



tando a demanda por suas exportações e diminuindo assim o seu 

desequih'brio externo. 
Ah! Esquecemos que a origem do problema não era que os EUA 

fossem contra o crescimento do Brasil e sim a "tentativa da burgue

sia local de dolarizar a sua riqueza". Conviria 

que antes de anunciar tamanho dispa· 

rate, os defensores dessa opi

nião se lembrassem de duas coi

sas. Primeira: entre os maiores países da 

América Latina, o Brasil é aquele que 

conta com mecanismos locais mais de

senvolvidos de captação de recursos fi · 

nanceiros. Portanto, esse argumento aceiw. 
da burguesia local pode fazer sentido em uma pequena repú

blica centro-americana, mas não em um país onde o grau de 

dolarização fisica da riqueza é muito limitado. Segunda: com a desva
lorização o valor em dólares da riqueza, real ou financeira, da nossa 
tão propalada burguesia diminuiu 20% ou 25%, o que afeta tanto o 

valor do M4-o estoque de ativos financeiros no país-, como a 
avaliação do prédio da Fiesp ou das fábricas da Votorantim. Dolarização 
é coisa de burguesia bananeira e a nossa, definitivamente, é mais 
sofisticada do que isso. 

EQUIVOCO FACTUAL 

Fiel à sua teoria de que tudo se explica pela vocação ''financista'' 
da nossa burguesia, Fiori declara que as altas taxas de juros se trans
formaram em "peça essencial da acumulação rentista da riqueza 

privada e obstáculo intransponível ao seu crescimento". Aqui a ofen

sa à lógica começa a se misturar com equívocos um tanto simplórios. 

ser de 10% ano que vem? Eis aí algumas perguntas que deveriam 

ser respondidas por certos críticos. 

Outra agressão aos fatos é a idéia de que "as taxas de juros ... se 

transformaram em fonte de expansão contínua dos desequilíbrios 

macroeconômicos que aprisionam e paralisam as políticas públicas". 

Seria conveniente informar a Fiori que ele está confundindo 2000 

com 1998. O ajuste fiscal se destina justamente a evitar essa situa

ção! Em 1998, com superávit primário zero, taxas de juros elevadas e 

economia parada, o crescimento da dívida pública não tinha limites. 

Por isso, em fevereiro de 1999 a dívida pública - excluindo a base 

monetária - chegou a 48% do PIB e hoje, com o ajuste fiscal em 

curso e taxas de juros em queda, ela é de 44 % do PIB, em um contex · 

to de crescimento da economia da ordem de 4 %. De que "desequilíbrios 

macroeconômicos que aprisionam e paralisam as políticas públicas" 

Fiori está falando? Ou, em outras palavras, será possível que para 
ele não tenha acontecido nada nos últimos dois anos? 

Finalmente, o artigo expõe a convicção-que só pode ser fundada 
em motivos religiosos-de que "a perspectiva é de que os déficits 

cresçam na forma de uma 'bola de neve' modificando a divisão da 
renda, continuamente, em favor dos rendimentos financeiros e es
trangulando os governos que aceitam e promovem sucessivos e inú · 
teis ajustes orçamentários provocando uma crescente 
ingovern~bilidade dos estados''. Um psicanalista deveria algum dia 
examinar o porquê de certo tipo de trombetistas do apocalipse confe
rirem um teor fatalista tão acentuado às suas análises, impregnadas 
de expressões recorrentes como "estrangulamentos", 

"ingovernabilidade crescente'' etc. Para começo de conversa, a idéia 

de que um ajuste orçamentário é "inútil'' simplesmente não faz sen-

Um cientista político analiticamente tão bem educado não deveria tido. Um ajuste fiscal nunca é "inútil''. Ele pode, sim, ser insuficien-

adotar um argumento como esse de que o problema é que as nossas 

elites são rentistas, porque isso exige explicar por que as elites de 

outros países complexos não o seriam. A idéia de que o problema do 

Brasil se resume à natureza das suas elites é obviamente 

reducionista, mas se relaciona com categorias da ciência política 
que Fiori domina. O problema é quando, sem solução de continui

dade, Fiori ingressa no terreno das finanças, cometendo uma série 

de tropeços. O primeiro deles é que, para a infelicidade do seu 
argumento, a revista foi distribuída justamente quando as taxas 

de juros começaram a cair. Se taxas de juros altas são essenciais 

para a "acumulação rentista de riqueza privada", por que então 

elas diminuíram? Por que a taxa Selic real, deflacionada pelo IPCA, 

foi de 27% em 1998, deverá ser de 11 % este ano e está_ a caminho de 

te. Mas há sempre um grau de ajuste em que o esforço feito compen

sa a despesa de juros, recolocando a economia no equih'brio, no senti

do de gerar uma trajetória não-explosiva da relação Dívida pública/ 

PIB. Ela pode sair de novo dos trilhos se a situação voltar a piorar

por exemplo, se a tese de que o ajuste fiscal é "inútil" e "coisa do 

FMI" algum dia prevalecer-mas a afirmação de Fiori de que "o que 

se pode prever é um aumento contínuo dos desequih'brios" não vale 
mais do que uma nota de R$ 2. 

Tendo um mínimo respeito pelo rigor formal e com base em al

gumas equações elementares, dessas que os críticos costumam qua · 

lificar de "economicismo vulgar", é fácil concluir que a trajetória da 
dívida pública depende, essencialmente, do crescimento da econo
mia, da taxa de juros e do superávit primário. Um "aumento contí-



nuo do desequilfürio" só pode estar significando que o superávit pri

mário é insuficiente, quando a taxa real de juros é maior que a taxa 

de crescimento real da economia. Essa era exatamente a situação 

em 1998, quando o crescimento era negativo, os juros elevados e o 

superávit primário nulo. Sendo assim, por definição, a relação Dívi

da/PIB só podia aumentar. Com a retomada do crescimento, a queda 

dos juros e o surgimento de um superávit primário robusto, a trajetó

ria obviamente muda. Porque a dívida deveria continuar a aumen

tar sistema'ticamente na nova situação, é um desses mistérios que 
só um profundo desapreço pela matemática é capaz de explicar. 

AUS!NCIA DE PROPOSTAS 

· Há uma corrente de críticos que tem um vício tradicional: a au

sência de qualquer resquício de proposta. Essas pessoas podem fazer 
análises sobre a situação do país, longas e por vezes até corretas, 
sem que o leitor corra o mínimo risco, ao longo do texto, de tropeçar 

com uma única proposta alternativa. O "silêncio de estourar os tím-

ideal que povoa os sonhos do crítico. Diante disso, é lícito supor que 

nem o crítico saiba direito tais questões. A atual política econômica 

procura atingir os objetivos de ter uma inflação baixa e a dívida pú

blica sob controle, em um contexto de queda dos juros e de cresci

mento econômico de 4 % a 5% nos próximos anos. A crítica à política 

econômica é exatamente contra o quê? 

POLÍTICA E RESPONSABILIDADE 

Mahatma Gandhi costumava dizer que ''nunca se deve mobilizar 
um povo sem ter soluções. Quando não se dispõe delas, é melhor 

calar". Não nos enganemos: o grupo político que está no poder pre

tende nele permanecer e os seus críticos servem a um esquema 

alternativo de poder. Isso é da essência da democracia e é fundamen

tal que assim seja. O que não é bom é ignorar as palavras de Gandhi 
e incitar a insatisfação das pessoas sem ter a menor idéia do que 
fazer no dia em que o poder mudar de mãos, depois de ter gerado 

expectativas de mudanças tão grandes quanto a intensidade das cri-
panos" a respeito das alternativas, como diria Nelson Rodrigues, é · ticas. Questionar o governo para mudar de política tomando medidas 
apenas preenchido por palavras-de-ordem sem sentido, como a atual 
bandeira de "não pagar a dívida externa". 

Ressalte-se aqui que o que foi dito não é de forma alguma uma 
objeção à oposição como um todo. Oposicionistas com a lucidez de 

um José Genoíno são um luxo em qualquer país. Economistas que 

discutem idéias e apresentam propostas concretas, como Luciano 
Coutinho ou Paulo Nogueira Batista, apenas para mencionar um par 

de exemplos, enobrecem qualquer debate. Parte dos que criticavam 

o governo até o início de 1999 devido à política cambial, também o 
fazia de maneira pontual, precisa e acompanhada da alternativa de 

desvalorizar, contrária ao que o governo e diversos economistas

inclusive o autor destas linhas-defendiam, alternativa que reve

lou-se correta, à luz do que aconteceu com o nosso Balanço de Paga
mentos na crise de 1998/1999. O reparo a questões específicas, quan
do acompanhado de propostas para o debate, é sempre útil. Já as 

críticas genéricas só podem mergulhar o leitor nas trevas da perple

xidade, diante da impossibilidade absoluta de identificar os caminhos 

a seguir. Ao leitor é dado o privilégio de saber que o crítico é "contra 

tudo isso que está aí'', embora não fique claro o que seja "isso que aí 

está", particularmente em momentos como o atual em que os sinais 
de melhoria da produção e do emprego são evidentes. O fato, porém, 

é que o leitor não sabe o que é que exatamente está sendo criticado; 
não sabe a razão da crítica; não sabe contra o que, especificamente, a 
crítica é dirigida; e muito menos consegue saber qual é a economia 

concretas anunciadas em campanha faz parte do jogo. Questionar o 
governo sem dizer-ou sem saber?-o que se faria no lugar dele é 
irresponsabilidade. Muito pior do que a falta de utopia é a falsa utopia. 

A crítica vazia de alternativas envolve dois sérios problemas. O 
primeiro é a suspeita, inevitável, de que a generalidade da crítica 

esconde a incapacidade de formular propostas consistentes a respei
to de questões pontuais. Vejamos alguns pontos incômodos. Por exem
plo: se o investimento direto estrangeiro for barrado, como se finan

ciaria o déficit em conta corrente? Com mais dívida externa, mais 
cara e mais volátil que o investimento externo? Pode-se sempre di
minuir o déficit em conta corrente, é verdade. Porém, é sempre bom, 

em economia, respeitar as identidades contábeis: se o saldo de tran
sações com o exterior, o investimento e o gasto público aumentam, 

há um pequeno senão: o consumo privado teria que cair muito como 
proporção do PIB. Como fazer isso sem pressionar para baixo o salá

rio real? Enfim, há uma quantidade enorme de perguntas sem res

postas que surgem quando se começa a pensar aonde nos conduziria 

o raciocínio dos críticos. 

O segundo problema da ambigüidade absoluta de certo discurso 

oposicionista é que o vazio de alternativas pode funcionar como 

uma espécie de hedge para quem aspira a conquista do poder-algo 
compreensível como demonstração de maquiavelismo, mas discutí

vel sob a ótica do eleitorado. De fato, um grupo político que critica o 
governo sem nunca deixar claro o que faria no lugar dele, deixa a 



porta aberta para manter algumas das medidas que o governo já 

adotava, pois poderá dizer a quem aponte a inconsistência disso que 
este "não interpretou adequadamente" o que a oposição propunha ou 

que "não fora isso que se quis dizer" quando se denunciava algo que 

na prática depois seria mantido. Em outras palavras, a falta declare

za do discurso de parte da oposição faz do voto nela um cheque em 

branco, porque a generalidade da crítica impede que se saiba em que 

programa, na prática, o eleitor contrário ao governo está votando. O 

caráter genérico da crítica à política econômica esconde do eleitor 

informações que ele precisa para decidir como votar. 

LIMITES DO 
DISSENSO E ALTERNÂNCIA DE PODER 

O radicalismo da crítica à política econômica tem se revelado um 
obstáculo à negociação política. Na Alemanha, na França, na Ingla
terra e na Espanha, ao longo dos últimos anos, o poder mudou de 
mãos - da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda -

sem que nada de substancialmente diferente tenhaacontecido com 
as políticas econômicas em função da mudança de governo. Trata -se 
de sociedades politicamente desenvolvidas, onde na prática existe 
um acordo amplamente majoritário no sentido de distinguir políticas 
de governo de políticas de Estado. As políticas de governo podem mudar 

ao sabor das circunstâncias, dependendo de quem estiver no Execu
tivo. Já as políticas de Estado são fruto de consensos que definem o 
que os governos fazem como a expressão de um sentimento enraiza
do na sociedade e que deve ser respeitado, independentemente de 
quem for presidente ou primeiro-ministro. Na França, por exemplo, 

a legislação em favor da semana de trabalho de 35 horas é uma polí

tica do governo socialista, mas a obediência aos ditames fiscais de 

Maastricht é uma política de Estado. Na verdade, nesses países a 

controvérsia entre os partidos centra -se cada vez mais na discussão 

sobre políticas setoriais ou específicas, ao mesmo tempo que há uma 
redução da polêmica acerca da política econômica. Quem tentou fu. 

gir disso- por exemplo, Lafontaine, na Alemanha, sob o governo 

Schroeder-acabou na prática marginalizado por estar, de alguma 

forma, desenquadrado do contexto. 
No Brasil, a persistência da condenação à política econômica 

lato sensu gera uma dinâmica política perversa, pois a campanha 
eleitoral tende a levar o governo a se defender diante do eleitorado 

acenando com o temor de que a eventual vitória da oposição causa
ria uma grande crise, pelas mudanças radicais que ocorreriam na 

economia. Isso gera dois tipos de problema. Em primeiro lugar, em 

alternância de poder é prejudicada. De certa forma, nos últimos 

quinze anos o Brasil não tem tido casos de alternância clara de 
poder, apesar da redemocratização de 1985: parte da coalizão que 

sustentou Sarney apoiou Collor; Itamar Franco era vice deste e fez 

o sucessor; e o atual presidente conquistou a reeleição. Não é bom 

para a democracia que uma parte do eleitorado tenha medo do que 

pode acontecer se a oposição chegar ao poder. E, em segundo lugar, 

o clima político fica rarefeito, pois o radicalismo verbal da campa

nha contamina desde o início as relações entre governo e oposição 

uma vez que o novo presidente é empossado, devido às seqüelas 

que ficam das acusações da campanha. 

Neste sentido, o país teria a ganhar se as críticas fossem 

redirecionadas e dirigidas não mais ao vago e nunca definido "modelo 

econômico" (contas públicas sob controle? Inflação baixa?) e sim a 

políticas específicas, em temas como transportes, energia ou refor
ma agrária. Persistir no questionamento à política antiinflacionária, 
ao ajuste fiscal e à necessidade de ter taxas de juros razoáveis para 

evitar pressões sobre o dólar, apenas aumenta as chances de que nas 
próximas eleições se repita o script das anteriores, isto é, o temor ao 
que poderia acontecer em caso de vitória da oposição, agora talvez 
agravado pela flutuação da taxa de câmbio. 

Alguns críticos tendem a ver em reflexões como a nossa a preten · 
são a um "pensamento único". A rigor, o reconhecimento da 

necessidade de um consenso em torno da preservação da estabili
dade não passaria de um simples sinal de amadurecimento políti
co. A alternância de Poder é inerente à democracia e nesse sentido 
não é saudável para o país que parte do eleitorado julgue que essa 

alternância pode vir a ser causa adicional de problemas econômi

cos. Para que esse temor não se verifique, porém, os críticos de

vem ser capazes de convencer os agentes econômicos de maior peso 

- inclusive os detentores de títulos da dívida pública e os 

financiadores do desequih'brio externo - que o país não dará uma 
guinada de 180 graus quando ocorrer uma troca de guarda em 
Brasília. Em resumo, os adeptos de "mudar-tudo-que-aí-está" fari

am bem em modificar, antes de mais nada, o próprio discurso. Res

peitar certas regras básicas de funcionamento da econo,mia pode 

ser uma boa forma de começar. As esquerdas européia e chilena 
souberam compreender a importância do aggiornamento da sua 
postura e incorporaram essa lição - e hoje a Europa e o Chile, 

cujas economias estão crescendo sob a hegemonia de Governos de 

esquerda-, colhem os devidos frutos desse aprendizado. 

geral o discurso oficial acaba "colando", o que significa que a e · m a i 1 : f g i a m b i a @ b n d e s . g o v . b r 



O que parece complicado fica 
simples no Bradesco, reconhecido 
como um dos melhores 
administradores de recursos 
de terceiros do País. Para tudo 
o que você quer, o Bradesco tem 
um investimento no tamanho dos 
seus planos. Com segurança 
e rentabilidade caminhando juntas 
e maior flexibilidade. 
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Poupança Fácil Bradesco: 
a aplicação mais segura e 
tranqüila para o seu 
dinheiro. Não tem valor 

mínimo para abertura. É isenta de 
CPMF em depósitos feitos 
diretamente na Conta de Poupança. 
E, mediante autorização, você pode ter 
a agenda automática para depósitos 
e baixa automática para cobrir 
débitos em Conta Corrente. 

Fundos Bradesco 
de Investimento: fáceis de 
investir. E você pode 
escolher entre Fundos de 
Renda Fixa, Variável e Balanceados. 
Sempre o que for melhor para 
o seu perfil de investidor. 

CDB Bradesco: você 
investe de acordo com 
a sua disponibilidade. 
A partir de R$ 1.000,00, 

você pode investir, com liquidez 
diária, em CDB Fácil, Prefixado, 
Pós-Fixado. E, em CDB Swap, 
a partir de R$ 5.000,00. 

Ações: você pode investir 
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empresas do País através 
da Bradesco Corretora. Com agilidade 
e segurança nas suas operações. 
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www.shopinvest.com.br 
ou, se preferir, vá até uma Agência 
Bradesco. De qualquer lado que você 
olhe, é sempre melhor investir 
no Bradesco. 

li Bradesco 
Colocando você sempre à frente. 
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LÓGICO: SEM O AJUSTE FISCAi 
NÃO HAVERÁ AJUSTE FISCAL! 

CARLOS PINKUSFELD BASTOS 
FRANKLIN SERRANO 

ECONOMISTAS 

artigo do economista Fábio Giambiagi (Giambiagi, 2000) se 

propõe explicitamente a criticar a incoerência lógica 1 tanto 

do artigo do professor Fiori (Fiori, 2000), particularmente quan

do este afirma que o ajuste fiscal é "inútil", quanto de "um tipo" de 

crítica à política econômica do atual governo brasileiro que ele apóia 
e admite que sempre apoiou. 

Seu texto apresenta uma grande riqueza de citações que vão de 

Shakespeare a Gandhi, passando por um "colega"(?), e dá opiniões 
sobre uma série de tópicos na área de geopolítica, ciência política e 
até, por incrível que pareça, de filosofia social, como quando, por exem
plo, o autor decreta por razões "de Estado" o que a oposição pode ou 
não criticar, a que eleitores ela não pode "assustar" e a que agentes 
econômicos ela não tem direito de desagradar.2 

A despeito de tal riqueza e, principalmente, por nos sentir
.mos mais confortáveis no nosso campo específico de conhecimen
to, discutimos neste trabalho apenas o ponto central do argumento 
estritamente econômico de seu artigo, que é a defesa do ajuste 

fiscal3. Cremos que isto é mais do que suficiente para refutar 

sua crítica aos críticos e, além disso, é mais produtivo aproveitar 
a oportunidade e este espaço para questionar um pouco a política 

econômica de seu ''burocrata weberiano" favorito, o ministro Pedro 
Malan. 

A respeito disso, o autor, às vezes explícita, e outras implicita

mente, divide a política econômica brasileira em duas fases: pré e 

pós 1998. Até então vivíamos a fase de política fiscal irresponsável, 

de juros insustentável e de câmbio incorreta. Finalmente, após essa 

data e graças à crítica da oposição, rechaçada como equivocada reite
radas vezes pelo governo e pelos centros de excelência citados pelo 

autor, as políticas finalmente se corrigiram. O mais curioso desse 

longo e heterogêneo período de erros grosseiros e posteriores acertos 

fantásticos é que sempre um personagem esteve no centro das deci
sões de política econômica: o mesmo burocrata weberiano (que no 
começo era presidente do Banco Central). 

O oiFICT PÚBLICO E A 
DONA DE CASA 

Logo de início, o autor cita uma frase dita por um "colega" de 
acordo com a qual "quando a receita é 100 a despesa não pode ser 
150" e sugere que quem critica isso está usando adjetivos e não 

argumentos. 
É preocupante ver alguém defender essa idéia quando se dis

cute política fiscal em macroeconomia. Pelo menos desde o final da 
década de 30 (graças a Keynes e Kalecki, que também eram à sua 
época "do contra" e não aceitavam debater nos termos que a direita 
exigia) sabe-se que o tamanho desejável do déficit público não tem 
nada a ver com este raciocínio de "economia doméstica". É eviden
te que se a economia está com capacidade ociosa e desemprego não 
é apenas possível, podendo ser até recomendável que "se arrecade 
100 e se gaste 150''. Afinal, como disse em outro contexto o próprio 
Giambiagi, "conceitualmente o que se deseja medir com o déficit é 

o aumento da demanda agregada ... " (Giambiagi, 1999a). Este au

mento só seria ruim se a economia já tivesse chegado no limite de 

sua capacidade de expansão pois iria gerar inflação de demanda. 

Além disso, devido ao fato, também óbvio, que as receitas fiscais 

são fortemente pró-cíclicas e que portanto o déficit público é 

endógeno, sabe-se (igualmente desde a década de 30) que o déficit 

público corrente não é a medida adequada para se avaliar o grau de 

expansionismo da política fiscal. Muitos autores e governos mais ci
vilizados preferem o que chamam de "déficit de alto emprego''4 , i.e., 

o déficit que seria obtido quando a economia operasse à plena capaci

dade. Para avaliar se este déficit público de plena capacidade está 

alto ou baixo devemos seguir a abordagem das ''finanças funcionais", 
proposta por Abba Lerner nos anos 40, e endossada recentemente 
pelo Prêmio Nobel em Economia de 1996, Willian Vickrey (especia
lista em finanças públicas). Nesta visão o valor adequado para o défi-
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cit público de plena capacidade deve ser suficientemente grande para que fala em sua queda de 48% para 44 % como a grande guinada 

compensar a soma do déficit externo em conta corrente percebido fiscal incompreendida pelos críticos, e presumivelmente ignorada até 

como sustentável ou desejável com o superávit do setor privado (isto pelo FMI que tinha acertado como meta o número de 50%. 

é, a diferença entre poupança privada e investimento privado), quando 
a economia opera à plena capacidade. Qualquer déficit maior que o 

calculado da forma acima será inflacionário e qualquer déficit menor 

que aquele será recessivo pois implica em que a economia não vai 

gerar demanda efetiva suficiente para operar à plena capacidade. 5 

o entanto, o governo brasileiro usa como meta de política fiscal 

- com o aplauso de Giambiagi- o superávit fiscal primário 

que, se espera, seja suficiente para estabilizar a razão entre a dívida 

pública interna e PIB, sem questionar se este superávit primário, 

quando somado aos pagamentos de juros, irá gerar um déficit que 

seja baixo (ou alto demais) no sentido preciso discutido acima. Em 
outras palavras, o governo não apenas não parece estar nem um 
pouco interessado em saber se sua política fiscal está gerando de

semprego, mas também, o que é bem mais surpreendente, também 

não parece se preocupar se a política fiscal está gerando inflação de 
demanda (ou um aumento indesejado ou, possivelmente, insustentá
vel no déficit externo em conta corrente)! 

A DÍVIDA PÚBllCA E O CAOS 

Isso ocorre evidentemente porque o governo, assim como 

Giambiagi, só se preocupa com uma coisa: a estabilização da razão 
entre a dívida pública e o PIB. Vejamos agora se o texto de Giambiagi 

nos ajuda a entender seus motivos. 
O economista diz: "O ponto fundamental que os críticos [da políti

ca econômica oficial] insistem em desconsiderar é que o fato de per

seguir uma política fiscal que procurava conter a trajetória da dívida 

Sendo o limite do caos 48%, cabe uma pergunta ingênua: por 

quê? Em vários países e épocas onde não surgiram nem sinais de 
caos observamos números superiores a 100%6 • O próprio tratado de 

Maastrich, elogiado por Giambiagi e, vale dizer, considerado uma 

camisa-de-força fiscal com viés excessivamente recessivo até pelos 

editores da conservadora revista inglesa The Economist, impunha 

limites bem menos rígidos (com a possibilidade de serem violados 

caso se registrasse "que progressos rápidos estavam sendo feitos"). 

Infelizmente, nenhuma explicação empírica ou teórica é dada no 

artigo em questão (e, até onde sabemos, em nenhuma outra publica· 

ção do governo ou de seus defensores). O que realmente aconteceria 

se a dívida aumentasse para 48, 1 % do PIB, por exemplo? Ou até (que 
o bondoso Deus nos livre e guarde) os tenúveis 50%? 

Será que o governo brasileiro quebraria? Dificilmente. Ao con · 

trário do orçamento de uma dona de casa, o governo do país não 
tem a rigor como quebrar internamente pois emite a dívida públi · 
ca interna denominada em sua própria moeda, logo o seu risco de 
inadimplência é evidentemente zero. Não é por outro motivo que o 
governo fixa unilateralmente a taxa de juros básica (ou piso) da 

econolTila. 
Isto significa que o governo objetivamente nunca fica a rigor numa 

situação de "não ter dinheiro para pagar sua dívida interna". 
Mas, vamos supor, para ajudar o raciocínio de Giambiagi (e de 

seu ''bem treinado" burocrata weberiano), que "o público", sabendo 
que passamos do limite do caos de 48, 1 %, resolve que não quer 
mais emprestar para o nosso governo? Neste caso o governo teria 
de entregar moeda para o público (pois é exatamente o que está 

prometido no contrato da dívida). 

pública, em 1999, não fez o Brasil se curvar diante do FMI - como 
eles acusam - mas apenas se curvar diante da lógica". A partir daí o sr. (ou sra.) público pode fazer várias coisas. Uma 

A primeira parte da frase é muito estranha. Sem dúvida o autor primeira alternativa é ficar com o dinheiro no bolso. Outra seria 

sabe que o Brasil "se curvou diante do FMl'' em razão de uma grave 

crise de balanço de pagamentos, resultado, precisamente, das políti

cas de câmbio e juros equivocadas do primeiro governo FHC (que 

Giambiagi aceita ter apoiado erradamente). 

comprar dólares. Uma terceira seria comprar bens e serviços. Pro

vavelmente por "caos" o autor deve estar pensando num caso em que 

o público começasse desenfreadamente a comprar dólares e bens, 

provocando uma grande inflação. 

Vejamos então a segunda afirmativa, de que a política fiscal pós O problema aqui é que não fica nem um pouco claro por que o 
1998 teria sido apenas uma imposição "da lógica". Ao tratar da mu- público faria isso. Se o governo (que não quebra) está oferecendo ta· 

dança da política macroeconômica de 1998 Giambiagi apresenta como xas de juros suficientemente elevadas para tornar a aplicação alter-

tênue limite entre a ordem e nada menos do que "o caos" (!) um 

limite bastante preciso de 48% na relação entre dívida pública inter
na e PIB. Pelo menos é isso que se depreende de sua redação posto 

nativa em dólares pouco atraente e a compra de bens proibitiva, por 

que diabos o sr(a). público alteraria de forma tão drástica seu portfólio? 
Só porque a razão dívida pública /PIB atingiu 48, 1 % ? 



A única situação minimamente plausível para esse comporta- fica claro que a queda dos juros só poderia prosseguir até o ponto em 

mento ocorreria caso houvesse um grande consenso entre os agentes que o nível de atividade e as importações recuperassem o patamar 

econômicos a respeito de uma alta probabilidade de um calote da anterior. Não poderia haver nenhum efeito expansivo líquido e a 

dívida pública que, aí sim, tornaria vantajoso, por exemplo, aceitar política monetária estaria apenas devolvendo o que a fiscal tinha 

um rendimento menor, porém garantido, em dólar.7 tirado, senão, presumivelmente, as "pressões sobre o dólar'' se am-

Mas como vimos o governo objetivamente não precisa dar calote pliariam novamente. 

interno em ninguém e, ao que tudo indica, a equipe de FH C além de 

não ter porque não deseja nem um pouco fazer tal coisa. 

0 AJUSTE FISCAl É EXPANSIONISTA? 

Giambiaii vai além e argumenta que o ajuste fiscal brasileiro 

(bem como o europeu) recria as condições para o crescimento econô

mico "que já começa a se materializar". 

Aparentemente, o autor está argumentando que a redução pro
gressiva da taxa de juros observada desde 1999 no Brasil8 , e que 

assim teria permitido a recuperação da economia, foi resultado do 

ajuste fiscal. 

Este raciocínio é, entretanto, no mínimo, curioso, pois parece 

bem mais plausível supor que a retomada do crescimento a curto 

prazo teria algo a ver com a mudança na política cambial (que 

Giambiagi aceita como correta). Essa mudança, ao permitir ades

valorização cambial estimulou alguma recuperação das exporta
ções e, principalmente, levou a uma grande redução das importa

ções tanto de produtos quanto de insumos. 

lém disso, tudo indica que essa mesma mudança cambial tam
bém parece ter sido o fator determinante da mudança de posição 

do Bacen, qual seja, a adoção da política de reduzir a taxa de juros 

reais de seus níveis estratosféricos para os atuais (que Giambiagi 

considera "razoáveis'', apesar de ainda se situarem entre os mais 

altos do mundo ... ) e que, de fato, parece ter estimulado moderada

mente a retomada do crédito e do consumo. 
Fica então no ar mais uma pergunta ingênua: o que o ajuste 

fiscal, que, até onde se sabe, implica redução da contribuição do go

verno à demanda agregada, tem a ver com isso? 

No penúltimo parágrafo do artigo de Giambiagi, a necessidade 

de taxas de juros "razoáveis"(sic) é explicada como uma forma de 

"evitar pressões sobre o dólar''. Se for essa a explicação da taxa de 

juros, o que ela tem a ver com o ajuste fiscal? 

É claro que um ajuste fiscal que provoque uma recessão de fato 

Portanto, fica claro que o ajuste fiscal por si só (sem a mudança 

cambial), embora até pudesse abrir espaço para a taxa de juros 

cair (via redução de importações induzida pela recessão, a qual o 

governo chamaria eufemisticamente de "redução da dependência 

da poupança externa"), não poderia ir longe o suficiente para fazer 

a economia se expandir caso, como diz Giambiagi explicitamente, 

os juros sejam determinados pela necessidade de evitar pressões 

sobre o dólar. 

O AJUSTE FISCAl REDUZ A 
IUDEJUROS? 

Como vimos acima, Giambiagi não explicitamente diz mas pode 

ser que também concorde com o discurso oficial sobre este tema, ou 

seja, ache que a elevada taxa de juros seja resultado do descontrole 

das contas públicas e não dos problemas externos da economia. Nes
se caso, o ajuste fiscal reverteria tal situação. 

Como fica dificil entender como um autor tem duas teorias da 

taxa de juros no mesmo artigo vamos nos afastar um pouco do texto 

de Giambiagi e pensar apenas no argumento oficial, repetido inúme
ras vezes na llllprensa. 

O argumento oficial é simples: o déficit público elevado faz subir 

a taxa de juros e sua redução via ajuste fiscal permite que os juros 

caiam.9 

Mesmo aceitando esta relação, lembremos que o posterior efei

to líquido positivo sobre o crescimento deve estar necessariamente 

associado a um suposto aumento do nível de investimento privado, 

em conseqüência da queda das taxas de juros, ampliando a capaci

dade produtiva da economia. Devemos notar, entretanto, que o ar

gumento de que a expansão se fará via aumento da demanda agre

gada não procede. Se o motivo do juro alto era exatamente coibir o 

potencial excesso de demanda agregada, resultante da política fis

cal frouxa, a queda dos juros pós-ajuste fiscal não pode necessaria

mente ultrapassar um limite, qual seja: os juros só podem se redu

zir o quanto for necessário para meramente substituir a queda do 

leva a uma melhoria significativa da balança comercial pela queda gasto público e do consumo privado, resultante do ajuste fiscal, 

induzida das importações. Mas se pensarmos que é este o efeito que presumivelmente por investimento (muda a composição da demanda 

diminuiria a pressão sobre o dólar e levaria o Bacen a baixar os juros, agregada e não seu nível). 
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Mesmo sem entrar no mérito da implausibilidade de uma reto

mada sustentada do investimento apenas pelo efeito direto da queda 

dos juros (ainda mais de curto prazo) e sem uma anterior ou 

prospectiva expansão de demanda sustentada que justifique a ampli

ação da capacidade produtiva, esta história não parece ter nenhuma 

base empírica na experiência brasileira recente. 

Não é fácil acreditar na idéia de que a economia brasileira está 

no momento sujeita a uma rígida restrição de oferta interna. Tanto 
isto é verdade que o recente aumento da demanda agregada tem 

sido plenamente atendido pela expansão da produção e conseqüente 
aumento do grau de utilização da capacidade já instalada. 

escartada esta história oficial vemos então que a relação entre 

taxa de juros e ajuste fiscal é exatamente a oposta. É a queda da 

taxa de juros (cujo piso, como bem indica Giambiagi, tem a ver com 
as contas externas e não internas) que afeta a execução do ajuste 

fiscal - dada uma meta de relação dívida pública/PIB-, tornando

º menos contracionista. 
No que diz respeito ao crescimento de longo praw, a verdadei

ra restrição estrutural ao crescimento sustentável do Brasil é a 
necessidade (e dificuldade) de se ampliar consideravelmente a ten
dência de longo prazo da taxa de crescimento das exportações, e 
não é muito claro como a obtenção de um particular valor para a 

relação dívida pública/PIB, vá aumentar a demanda por produtos 

brasileiros nos outros países do mundo.10 

O AJUSTE FISCAL É UM AJUSTE FISCAlP 

Uma vez examinado em detalhe os supostos benefícios do a jus-

cam na necessidade de geração de um persistente superávit fiscal 

primário. Será que a necessidade desse ajuste contínuo não aprisi

ona, pelo menos algumas, sejamos benevolentes, políticas públi

cas?11 Será que os repetidos conflitos com diversos setores da soci

edade, desde os aposentados aos sem-terra, passando pelos funcio

nários públicos, governos estaduais e municipais, e que estão dire

tamente relacionados com tais políticas, não refletem esse quadro? 

Parece que o autor acha satisfatória uma expectativa de cres

cimento para este ano que se situa abaixo da previsão do FMI para 

a média mundial e não se importa com o baixo crescimento efetiva
mente observado desde 1998, quando tudo passou a ser feito da 

forma "correta". Tudo bem, isso pode ser uma questão de gosto12 
, 

mas será que ele não acha negativo o impacto desse desempenho 

sobre a taxa de desemprego? Ou será que não acha ruim o compor

tamento do salário real? Ou da distribuição de renda? 
A peculiaridade de escolher a misteriosa razão dívida pública/ 

PIB como o indicador macroeconômico para revelar a saúde econômi

ca e social de um país revela sua fé quase religiosa nas propriedades 
milagrosas do ajuste fiscal (que jamais é "inútil").13 

Dentro deste espírito, o autor lista uma série de metas de políti
ca econômica desejáveis (crescimento, baixa inflação, a sempre pre
sente razão dívida pública/PIB etc.) e se pergunta: seria alguém con
tra esses objetivos do atual governo? 

Mais uma vez o autor confunde a cura com o remédio. É mais 
do que evidente que a discordância dos críticos não é em geral 
quanto aos objetivos e sim quanto aos métodos. Será que realmen

te precisamos de um ajuste fiscal maior do que o FMI pede? Será 
que faz sentido um regi.me de metas inflacionárias que o FMI tam

bém não tinha pedido, mas o governo brasileiro fez questão de in-

te fiscal, voltemos então ao texto de Giambiagi. A certa altura o troduzir no acordo com o Fundo que faz o Bacen subir os juros e 
autor se empolga e diz textualmente que "um ajuste fiscal nunca é desfazer parte da desvalorização cambial (tão elogiada por 

'inútil' (aspas no original), pode sim ser insuficiente". A partir daí Giambiagi) para frear o impacto inflacionário de um tarifaço causa-

convoca um psicanalista para tentar curar os "trombetistas do 

apocalipse" que insistem em chamar de insustentáveis os eternos 

ajustes propostos pelo governo e de modestíssimos os resultados 

alcançados. É mais do que óbvio que se o objetivo do governo é 

estritamente perseguir, supostamente a ferro e fogo, certas metas 

fiscais, tomar como indicadores do desempenho do conjunto da eco

nomia exatamente o cumprimento dessas metas não passa de um 

exercício de ilusionismo estatístico. Nesse sentido não entende

mos bem quando o autor se pergunta, com certa perplexidade, afi
nal "quais são os desequih'brios que aprisionam as políticas públi
cas"? Ele mesmo dá as respostas: por exemplo, a enorme diferença 
entre as taxas de juros reais e crescimento econômico que impli-

do pelo próprio ajuste fiscal (no caso do petróleo) e pelas curiosas 
cláusulas de indexação das tarifas de serviços públicos 

privatizados?14 

É verdade que alguns dos que se dizem críticos, de fato, acaba

riam fazendo a mesma coisa (ou até pior) se estivessem no poder 

pois, infelizmente, pensam de forma parecida com o governo e são 

igualmente obcecados pelo ajuste fiscal. Neste quadro geral de con
fusão tanto conceitual como político-ideológica a recomendação de 

proibir, em vez de estimular, discussões sobre política 

macroeconômica e mandar que a oposição se restrinja a discutir 
"transportes, energia e reforma agrária" nos parece, para dizer o 
mínimo, um tanto ou quanto excessiva. 



De hoje em diante você vai encontrar esta promess 
nós cuidamos de você. É um compri 

Os produtos mais avançados. 
Quando a Petrobras lança em primeira mão os óleos mais avançados, 

como os lubrificantes das categorias SH e SJ , aprovados pelo 

renomado American Petroleum lnstitute, ou a gasolina Premium, está 

mostrando o seu esforço em oferecer ao consumidor o que existe de 

mais moderno no mundo. 

Equipe Williams de Fórmula 1. 
A Petrobras é a fornecedora oficial de combustível da equipe Williams 

de Fórmula 1. A tecnologia empregada na fabricação dos combustíveis 

de carros tão sofisticados como um Fórmula 1 é a mesma que você 

encontra em qualquer posto Petrobras. É um laboratório avançado que 

pode transferir para os automóveis de passeio todas as inovações 

desenvolvidas nas corridas. 

O maior centro de pesquisas do Brasil. 
Quando cria o maior centro de pesquisas do Brasil , a Petrobras está 

dizendo ao consumidor que investe muito para que ele tenha certeza 

de estar comprando produtos testados e aprovados. 

Produtos de qualidade. 

Ombudsman. 
Quando é a primeira, e até agora a única, distribuidora de combustível 

no Brasil a ter um ombudsman, um profissional especializado em ouvir 

e encaminhar as reivindicações dos consumidores, a Petrobras está 

dizendo ao consumidor que é uma empresa séria, que respeita todos 

aqueles que confiam nela. Está dizendo também que pode errar, mas 

quer aprender com os próprios erros. 

De Olho no Combustível. 
Quando lança um programa de controle de qualidade do combustível, 

e entrega um certificado para atestar a não-adulteração dos 

combustíveis, a Petrobras está dizendo ao consumidor que é uma 

empresa responsável pelos produtos que vende. Mais: está dizendo 

que o consumidor merece todo o esforço que a Petrobras está fazendo. 

O Programa De Olho no Combustível existe porque a Petrobras não se 
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os e voce. 

em toda a Comunicação da Petrobras Distribuidora: 
misso que assumimos publicamente. 

contenta em desenvolver e testar seus produtos. Ela quer garantir que o Smiles da Varig. Inicialmente o Programa de Milhagens está sendo 

combustível chegue até o consumidor com a mesma qualidade com testado em alguns estados e depois estendido para todo o país. 

que saiu da refinaria. Você pode ver a relação dos postos credenciados 
na internet (www.br-petrobras.com.br) . Nós cuidamos de você. 

Nós cuidamos de você. Porque o slogan de uma empresa não é um 

Milhares de postos em todo o Brasil. truque publicitário. É um compromisso assumido publicamente. 

Quando instala 7.290 postos em todos os cantos do país, inclusive em E cumprido publicamente. 

lugares onde outras empresas nem passam perto, a Petrobras está 

oferecendo um serviço muito próximo da utilidade pública. 
Porque se não fosse a Petrobras, muitas localidades do nosso país não 

teriam lubrificantes e combustíveis. 

Programa de Milhagens Smiles. 
Quando a Petrobras diz que cuida de você, ela quer dizer exatamente 
isto, que cuida de você. Nos postos Petrobras você encontra também o 
Programa BR Smiles. Abastecendo seu carro com qualquer combustível, 
utilizando os serviços do Lubrax Center, ou fazendo compras na rede 

de lojas de conveniência BR Mania você ganha milhas no Programa 

PETROBRAS 
Nós cuidamos de você . 

Serviço de Atendimento ao Cliente• 0800-789001 
www.br-petrobras.com.br 



A DONA DE CASA NA ECONOMIA ABERTA 
Apesar da importância da questão externa no discurso dos crí

ticos e do fato de Giambiagi aceitar que o governo esteve errado 

nos anos de pecado pré-1998, ele fala muito pouco deste tema em 

seu artigo. O único argumento estritamente econômico que apre

senta a este respeito é bastante curioso e merece ser analisado 

neste apêndice. Como ele acredita que os críticos do governo são 

contra o investimento direto estrangeiro pura e simplesmente, a 
certo ponto de seu artigo ele faz a seguinte pergunta, que conside

ra "incômoda", aos críticos: "se o investimento estrangeiro for 

barrado (sic), como se financiaria o déficit em conta corrente?'' e a 

seguir complementa seu argumento apontando para o fato de que 

embora seja sempre possível "reduzir o déficit em transações 

correntes" .... "é sempre bom, em economia, respeitar as identida
des contábeis: se o saldo externo em transações correntes, o inves
timento e o gasto público aumentam, há um pequeno senão: o con

sumo privado teria que cair muito como proporção do PIB. Como 
fazer isso sem pressionar para baixo o salário real ?"1 . Vamos 
desconsiderar aqui a interessante mistura entre as frações do PIB 
que preocupam o autor e o PNB (que é o agregado que inclui o 
déficit externo das transações correntes)2 supondo que o déficit 

externo em conta corrente diminui porque o saldo comercial me

lliorou. 

Neste caso é evidente que se simultaneamente o investimen

to e o gasto público aumentaram simultaneamente por algum 

motivo (mais do que o PIB) a fração do consumo no produto cai. 3 

Isso, no entanto, não nos diz absolutamente nada sobre o que acon

tece com o nível de consumo e menos ainda sobre o salário real4 

(Giambiagi evidentemente só consegue tirar tantas conclusões 

econômicas de uma pobre identidade contábil por que supõe, sem 

jamais ter explicado o porquê que o produto real é constante e dado 

exogenamente (como? por quê?). Só assim a redução das importa

ções ou aumento das exportações não expandem a produção. É cu

rioso observar como se pode acreditar que uma identidade contábil 
é justificativa suficiente para supor arbitrariamente a vellia '1ei 
de Say'' em que toda oferta gera sua própria procura. Que as iden

tidades contábeis têm que ser respeitadas todos concordamos, mas 
para que a '1ei de Say'' também seja respeitada, infelizmente (para 

o autor) será necessário convencer, não apenas os críticos, mas 
também as economias capitalistas a "respeitar certas regras bási
cas do funcionamento'' ditadas por Giambiagi. 

N O T A S 

1. Ataca também o excesso de .. adjetivos.. dos críticos. 
Quanto à questão do excesso de adjetivos da oposição. o 
curioso é que o economista utiliza em seu artigo. não muito 
extenso. entre outras. as seguintes expressões a respeito 
dos argumentos de Fiori e/ou da oposição: incoerência: pre
tensão de serem os únicos seres pensantes: auto ri ta rismo 
absoluto: pseudo-argumento: ridículo: ficção: real ismo fan
tástico: loucura sem método: argumentação sinuosa; confusão 
conceitua 1 : até as pedras da rua sabem (e os críticos não) : 
tamanho disparate; ofensa à lógica: equívocos um tanto sim
p 1 óri os: agressão aos fatos; convicção que só pode ser 
fundada em motivos reli gi os os: (necessita dos de) psi cana -
lista: trombetistas do apocalipse: teor fatalista: (seu 
argumento) não vale mais do que uma nota de R$ 2: sem um 
mínimo respeito pelo rigor formal e equações elementares; 
profundo desapreço pe 1 a matemática: pa 1 avras de ordem sem 
sentido. 

2. Seguindo o conselho de Giambiagi. e não sua prática (ver 
nota 1 acima). nos eximimos de dar o nome usualmente aceito 
para descrever esta filosofia social. pois alguém poderia 
erroneamente interpretar este nome como um .. adjetivo··. 

3. O outro. e único. ponto macroeconômico. que trata de 
identidades contábeis determinando o comportamento da eco
nomia aberta. é discutido no apêndice. 

4. Na América Latina temos o exemplo do governo chileno que. 
segundo o New York Times. pretende adotar tal critério. 

5. Sintomaticamente. Giambiagi & Moreira (2000) incorretamente 
usam o fato de que suas estimativas a respeito do déficit 
operacional aumentaram num determinado ano como prova de que 
a política fiscal foi expansionista naquele período. 

6. Na Europa. por exemp 1 o. a re 1 ação entre dívida púb 1 i ca e 
PIB. para o ano de 1997. era de 121. 6. 122. 2 e 108. 7% para 
Itália. Bélgica e Grécia. respectivamente. Ainda que abaixo 
desses va 1 ores. países de reconheci da estabi 1 ida de econômica 
como Ho 1 anda e Suécia apresentavam. ao fina 1 de 1997. va 1 o
res para essa razão acima de 70%. 

7. Até Gustavo Franco parece aceitar que a razão dívida 
pública/PIB. em si, não tem muita importância. pois recente
mente defendeu na imprensa uma reforma radica 1 na Previdência 
que implicaria. na transição. um aumento dramático na dívida 
púb 1 i ca . que ele crê não ter nenhuma conseqüência caótica, 
como. aliás. ocorreu no Chile sem nenhum sinal de caos 
(evidentemente como somos '·do contra" não gostamos da propos
ta de Franco muito menos do modelo previdenciário chileno). 
Gi ambi agi 0999a) também defendi a tecnicamente que a 1 guns 
ajustes patrimoniais que aumentam a dívida pública. mas têm 
efeito desprezível sobre a demanda agregada. não teriam muita 
importância. O mistério do caos pós-48% só aumenta. 

8. Em março de 1999 a taxa de juros Selic chegou a alcançar 
o valor de 43.25% sendo reduzida paulatinamente desde então 
até chegar ao patamar atua 1 em torno de 17%. 
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9. Para evitar controvérsias teóricas seremos generosos com 
o governo e usaremos a idéia de que o ajuste fiscal apenas 
"permite·· que os juros Cdetermi na dos exogenamente pelo Bacen. 
agora a partir do objetivo de controlar a demanda agregada) 
caiam e não perderemos tempo com a versão mais primitiva e 
totalmente irrealista de que existe de fato um "crowding 
out .. e o aumento do gasto público aumenta diretamente a taxa 
de juros. pois faz faltar "poupança" na economia (para a 
crítica teórica a este tipo de idéia ver Serrano. 2001). 

10. Já há alguns anos. ao fazer simulações sob hipóteses 
razoavelmente conservadoras sobre o crescimento das impor
tações e a situação internacional. Giambiagi 0997) argumen
tava que seria necessário que a tendência de longo prazo das 
exportações se elevasse para taxas entre 10% e 13%. em torno 
de duas vezes a média observada entre 1981 e 1996. 

11 . Por exemplo: em trabalho recente Giambiagi & Neri 
(2000) aceitam que aumentos do salário mínimo têm alto 
impacto positivo em termos de redução de pobreza. mas se 
preocupam com seu impacto nas contas públicas. Será que o 
ajuste fiscal nada tem a ver com os reduzidos índices de 
aumento do salário mínimo propostos pelo governo federal? É 
estranho. pois essa foi a explicação dada pelo próprio 
governo. 

12 . Gi ambi agi Cl999bl. percebendo que mesmo com hipóteses 
sobre a facilidade e continuidade do fi nanei amento externo 
via dívida e investimento direto. seguindo as políticas e 
tendências atuais a situação da balança de pagamentos não 
permitirá taxas de crescimento superiores a um valor médio 
que ele projeta como de 4.2% entre 1999 e 2006. argumenta que 
este é um cenário "desejável possível" e esta taxa de 
cresci menta média não é .. pequena.. até porque começando de 
uma recessão " a economia pode ri a ter taxas de crescimento 
crescentes. no sentido de que cada período de governo ser 
melhor do que o anterior". 

13 . Sintomaticamente. em Giambiagi & Moreira (2000) é feita 
uma avaliação altamente positiva da política econômica do 
longo período FHC-Malan e a questão da distribuição de renda 
sequer é mencionada. Os autores no entanto reconhecem que o 
país parou de crescer neste período e que isto é a causa 
desemprego. Curiosamente. a falta de crescimento da economia 

não é associada diretamente às políticas macroeconômicas 
pré-1998. que agora Gi ambi agi aceita como equivocadas. 

14 . Note-se que tanto a razão dívida pública/PIB quanto as 
metas inflacionárias. por exemplo. só se tornam objetivamente 
importantes depois que se incluem estas no acordo com o FMI. 
pois este infelizmente se tornou essencial para garantir a 
estabilidade cambial e a liquidez externa do país. 

15. Este raciocínio parece ser apenas uma versão um pouco 
mais complicada do raciocínio que encontramos em Giambiagi & 
Moreira (2000). Neste outro texto o que ocorre é que a queda 
do investi menta direto leva a uma redução do déficit em 
conta corrente ( 1) (o que requer uma arbitrária e providen
cial hipótese de que as reservas externas não variam). 
segui da de uma queda da participação do investi menta no 
produto e com isso uma diminuição na taxa de crescimento da 
economia à longo prazo. 

16. Suponha-se. por exemplo. que a taxa de juros externa 
diminuiu muito ou que os trabalhadores brasileiros que moram 
no Japão aumentem suas remessas para o Brasil. A renda 
líquida enviada ao exterior e o déficit em conta corrente 
caem bastante e o PNB aumenta mas o PIB e sua frações ficam 
evidentemente inalteradas. 

17. No caso tratado em Giambiagi & Moreira (2000) que começa 
com a queda no investimento direto reduzindo diretamente o 
déficit em conta corrente. neste ponto a queda do investi
mento em relação ao PIB em nada diz nem sobre o nível de 
investimento (que pode ter ficado constante e as exportações 
e o PIB aumentaram. por exemplo) nem muito menos sobre a 
razão investimento/capacidade produtiva. que é a que inte
ressa para determinar a taxa de crescimento .da capacidade 
pr.odutiva da economia. a não ser evidentemente que o produto 
efetivo sempre fosse idêntico ao potencial e determinado 
Ceamo?) por este último. 

18. Que l agi camente pode ri a até ter aumentado se. por exem
plo. um insumo importado de bens de consumo de trabalhadores 
ficou mais barato em dólares e os termos de troca melhoraram. 

e-mail: franklin.s@openlink.com.br 



NHO CONVÍVIO COM 
NÚMEROS IMAGINÁRIOS 

GILBERTO PAIM 
J ORNALISTA 

Não parece obra do bom senso o trat.o de assunt.os econômicos 

com dados imaginários, para seu emprego, com ilusória eficá

cia, na interpretação da realidade corrente. Poder-se-ia deno

minar de técnica do susto esse tipo de abordagem de temas do cotidi · 
ano. Dispost.os em colunas de quadros estatísticos, os números exer
cem fascínio cabalístico sobre leit.ores desprevenidos. Daí surge ar

gumentação amparada em solene roupagem do linguajar economês, 

para inibir a crítica, que se resigna ao silêncio com medo da tréplica. 
E assim pessoas que não sabem ensinar, nem sabem fazer, ganham 
suficiente prestígio nos meios técnicos, de onde esse artificio tem 

facilitado a ascensão de não poucas a postos de comando na adminis

tração pública federal. 
Inicialmente, temos em vista artigo publicado no número ante

rior desta revista sob misterioso título: 
Para além dos vestígios da desvalorização. (N.I.: Lauro Faria, 

"Para além dos vestígios da desvalorizaçãd', Inteligência, nº 10- maio/ 
junho/julho de 2000). 

O ensaio em causa nos permite avaliar a extensão do erro quan
do se estima em moeda norte-americana o valor da produção nacio

nal de bens e serviços, o PIB, que a revista Conjuntura Econômica, 

da Fundação Getulio Vargas, apresenta como tendo sido de US$ 804 
bilhões, em 1997. Estimado em moeda nacional de valor constante, o 

PIB acusa cresciment.o de 1 % no biênio 1998/99-ou seja, menos 

0,12%, em 98, e mais 1,12% em 99. No corrente ano, a estimativa é 

de um cresciment.o da ordem de 3, 4 % ou, num quadro de otimismo, 

de 4 %. É tão positiva a indicação de cresciment.o, que gera o infunda

do receio de que uma explosão do consumo interno venha a suprimir 

excessos de produção que ganhariam o mercado externo e nos rende
riam maior volume de divisas. Enquanto se prevê o início de um 

novo ciclo expansivo da economia nacional, o aut.or do artigo antes 

aludido apresenta dados para demonstrar a expectativa de uma bai
xa violenta, de ordem de 17%, da produção nacional de bens e servi

ços em pleno ano 2000! 

Esse rebaixament.o inusitado emana da esti

mação do PIB em dólar. Medidas heróicas teriam de 

ser adotadas diante de uma situação caótica, criada por 

semelhante baixa. A descrição de tais medidas não consta 
do artigo acima mencionado, Para além dos vestígios da desvaloriza

ção. O aut.or esqueceu de nos pintar o quadro de desespero coletivo 

que emerge de seus números dolarizados. Providências imediatas: 
verbas velozmente concedidas para aumentar o dispositivo policial 
diante de incontroláveis invasões de supermercados e lojas do co
mércio em geral. Ninguém ousa sair à rua de aut.omóvel por medo 
de depredações. Ônibus são invadidos por passageiros que não pa

gam e ainda os incendeiam. Os contribuintes do Fisco se negam a 
meter a mão no bolso e o governo, desprovido de fundos, emite jorros 
de papel pintado, dando origem a uma inflação que deixa longe a 
experiência alemã de 1923. 

l o retirarmos o olhar das páginas ocupadas pelo artigo menciona
do, surpreende-nos a tranqüilidade reinante, pessoas entrando 

e saindo de padarias, cinemas e campos de futebol, cidadãos pagan

do contas de telefones, luz e cartões de crédito e, ainda, pagando 

impostos. 

Como é que se sabe que a economia despencou ladeira abaixo: 

esclarece o aut.or que, no corrente ano, correspondem a 3, 6% do PIB 

os US$ 24 bilhões do déficit em conta corrente. Fala-se em PIB e 

conta corrente com a mesma simplicidade que se usa para se prelibar 

a feijoada de sábado ou o cozido de domingo. A conta corrente é uma 
parte das contas externas que envolve pagament.os de fretes e segu

ros, juros de empréstimos externos, lucros e dividendos de empresas 
estrangeiras, turismo internacional (principalmente as despesas pagas 

por viajantes com cartão de crédit.o), gast.os do governo no exterior 

(embaixadas et.c.), doações, manutenção de brasileiros fora do país e 
outros itens de menor importância. 

Ora, esses 3, 6% correspondem a um PIB de US$ 666, 7 bilhões, 
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soma 17% inferior aos US$ 804 bilhões do produto de 1997, valor 
inserido nos quadros estatísticos da revista Conjuntura Econômica. 
Não obstante a baixa infernal prevista, de 17%, continua normal a 

situação, salvo o tradicional domínio do crime organizado sobre um 

milhão, oitocentos mil habitantes de favelas em morros e outros bair

ros de baixa renda no município do Rio de Janeiro. 

A baixa de US$ 804 bilhões para US$ 666, 7 bilhões, num tão 
curto espaço de tempo, poderia ser considerada como um desastre 
capaz de superar de muito a crise brasileira dos anos trinta, quando 

uma saca de café, principal produto de exportação, caíra de cinco 

libras ouro, em 1925, para uma décima parte desse préÇo, em 1933. 

Apesar disso, a economia descobriu maneiras de não afundar. 

A leitura atenta dos número constantes de Para além dos vestí
gios da desvalorização nos diz que a baixa de 17% este ano deve ser 

aceita pelo leitor apenas como um afago, pois a realidade será muito 

mais aterrorizante. A economia brasileira cairá 27% em 2000. Se o 
produto brasileiro é de US$ 666, 7 bilhões, a partir daqueles 3,6%, ele 

passa a US$ 585 bilhões quando o autor nos fala dos 53% do PIB, 

representados pelo passivo externo da economia (valores mobiliários 
mais capital e propriedades de não-residentes, menos as reservas 
internacionais do país). Pois os 53% nos antecipam um PIB de ape
nas US$ 585 bilhões em comparação com os US$ 804 bilhões de 1997. 

sentado crescimento perceptível. E, em terceiro, os investidores de 
países estrangeiros revelam crença, que parece inabalável, nos des

tinos da economia brasileira, a julgar pelas cifras reais dos investi

mentos diretos, por mais que os inimigos do capital estrangeiro quei

ram ocultar os aspectos positivos do fato. 

Em certo momento da crise cambial, que explodiu em janeiro de 

1999, o presidente Clinton fez declaração peremptória (não quero 
a falência do Brasi0, seguida do empréstimo oferecido pelo FMI, o 

governo dos Estados Unidos e o Grupo dos 7 no valor de 41 bilhões de 

dólares, empréstimo que espantou os sinais de crise externa da eco
nomia nacional. 

O FMI reapareceu, porém se comportou com docilidade diante 

de todas as projeções erradas em matéria fiscal e comércio exterior, 

que levou a equipe econômica a fazer, moldando os dados segundo a 

realidade brasileira de cada momento. Se melhores não foram os 
resultados atribua-se o fato à corrupção generalizada no governo 

Fernando Henrique de Cardoso, a ponto de a imprensa estrangeira 

afirmar que em cada privatização de empresa estatal os comprado
res compareciam com propina de 25 a 30 por cento. Quem sai do 
governo FHC com US$100 milhões não bebe vinho francês de menos 
de duzentos dólares a garrafa, conforme uma crença que faz parte do 
folclore político nacional dos tempos modernos. E quem sai com a 

O economista cria situações para não deixar clareira visível por ninharia de dez milhões da moeda americana não joga tênis com 

onde a economia nacional poderia esgueirar-se para escapar do certas figuras da República. A incoerência governamental e o roubo 
desastre, Diz que, 'se as exportações e a produção interna crescerem de bens públicos respondem pelo desempenho exasperantemente 
a taxas reduzidas ou ficarem estagnadas, chegará o momento em 'medíocre da economia brasileira, sob este governo. 
que toda a receita de exportações estará comprometida com o paga- Já que o autor de Além dos vestígios .. . deixou o inferno a rebo

mento de juros, dividendos e lucros ao exterior. É claro que, muito que de suas projeções, examinemos os ingredientes que propõe para 

antes disso, a confiança na solvência do país será erodida, os capi
tais deixarã,o de afluir e nos defrontaremos com a necessidade de 
eliminar o déficit em conta corrente a toque de caixa e, provavelmen

te, por meio da recessão." 
O dramatismo desse quadro denuncia uma realidade 

supersombria, mas que, felizmente, só existe na imaginação do au

tor comentado. Indicadores do Instituto Brasileiro de Economia, da 

Fundação Getulio V argas, que ainda guarda técnicas ali aperfeiçoa

das por Julian Chacel, que deu credibilidade internacional aos nú

meros das contas nacionais, esses indicadores nos apontam para uma 
firme tendência ao esgotamento da capacidade industrial instalada, 

em muitos ramos do setor secundário, por força do recente cresci

mento da demanda. 
Em primeiro lugar, a produção interna não está estagnada. Em 

segundo, as exportações, sobretudo as de manufaturados, têm apre-

uma nova composição da política econômica. Diz ele que, seguindo o 
curso atual, o Consenso de Washington (liberalismo) nos faz crescer 
de modo muito modesto e nos tem obrigado a entrar em recessão. 

Transcrevemos ipsis litteris: 
"A recessão sempre enseja algum ajuste externo pois expande o 

excedente exportável, mas não representa, obviamente, uma saída 

válida. É politicamente impopular, socialmente injusta e tecnicamen

te discutível. Nos períodos de contração da atividade econômica, é 

dificil encontrar projetos de investimento que pareçam rentáveis, 

mesmo no setor exportador e, portanto, não há certeza de que o défi

cit externo não reaparecerá quando a economia sair da recessão." 

Não foi o leitor que produziu a idéia da recessão. Muito menos 

este comentarista. Parece claro que o vocábulo não é válido para este 
ano, que talvez termine com exportações de valor superior a dez por 
cento em relação ao ano passado, o que poderá resultar num saldo 
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comercial da ordem de dois bilhões de dólares. As vendas no comér
cio interno, onde podem ser avaliadas sem sonegação, continuam 

crescendo, enquanto a produção total de bens e serviços há de ser 

superior a 3%. 

Observe-se que a economia nacional tem razoável desempenho, 

verificando-se que os dados positivos não deixam espaço para a 

recessão. No entanto, o autor deAlém dos vestígios .. ., estando gru

dado no tema, diz que o déficit externo poderá reaparecer, quando a 

economia sair da recessão, o que tornará possível uma forte correção 
de rota (pág. 126). 

- Tal correção, em princípio, poderia ocorrer via nova desvalo
rização cambial, cujo efeito seria, precisamente, promover uma di

minuição mais forte do déficit em conta corrente ou até eliminá-lo 
por completo. Porém tal alternativa apresenta insuperáveis obstácu
los no momento atual. 

ão faz mal sonhar com a eliminação total do déficit em conta 
corrente, estimado em US$ 24 bilhões este ano. No entanto, nas 

condições atuais, a hipótese não faz o menor sentido. E só poderiam 
ser considerados fruto de ocioso devaneio os cenários que o autor de 
Além dos vestígios ... descreve como conseqüência de uma nova des
valorização cambial, que só estaria na cabeça de quem enxerga 
recessão num panorama de otimista recuperação econômica. Parece 
obrigatório acompanhar o autor comentado em suas especulações sem 

propósito. Vejamos: 
"Se realizada (a desvalorização) por meio de redução expressiva 

das taxas internas de juros vis-à-vis às externas, o impacto líquido 
sobre o balanço de pagamentos é incerto-o dólar mais caro estimula 
as exportações, mas o aumento da renda nacional decorrente de ju

ros mais baixos favorece às importações .... Uma nova desvalorização 

poderia acarretar turbulências financeiras no Brasil e em nossos 
parceiros da América Latina, prejudicando os objetivos de ajuste ex

terno e de crescimento econômico .... Seria uma medida muito impo

pular e sinalizaria o fracasso das políticas monetária e cambial. Pro
blemas semelhantes, internos e externos, seriam causados por polí-

econômica. Tomemos um exemplo de extravagância com trânsito fácil 
entre a autoridade monetária e o Palácio do Planalto: propagou-se a 

crença de que há ref,ação de causa e efeito entre desvalorização cam
bial e infiação. Para logo se concluir, em termos práticos, que ades

valorização cambial impedirá a reeleição do presidente. Não será 

necessário argumento algum além deste para tornar a rigidez cam

bial uma norma imutável. O país manteve uma política cambial de 

falsidade escandalosa após a reforma monetária que nos trouxe o 

real. Desvalorização cambial não causa inflação. Temos no Brasil um 

exemplo histórico: Roberto Campos encontrou um dólar valendo seis

centos cruzeiros, em abril de 1964. Em julho, o dólar valia mil e 

oitocentos cruzeiros, numa súbita desvalorização de duzentos porcento, 

enquanto a inflação entrava em declínio por anos a fio. Nos quinze 

meses anteriores a 1998, as principais nações da União Européia 

transitaram em busca da paridade por meio de desvalorizações que 
se situaram entre quinze e vinte por cento. Não houve vestígio de 
inflação. A Alemanha chegou a registrar uma leve deflação. 

Podemos apresentar alguns fatos para demonstrar o desastre 

causado pela política brasileira de rigidez cambial, após o real. O 
dólar fica cada vez mais barato, causando sangrias com o estimulo ao 
turismo internacional e às importações. A sustentação dessa política 
depende de ingresso constante de capitais vindos do exterior (capi
tais especulativos), inclusive de brasileiros, atraídos por taxas de ju

ros que chegaram a ser consideradas estratósfericas. Pressentindo o 
risco, os capitais de curto prazo iniciaram a revoada: saída de US$ 
18,9 bilhões em 1997; de US$ 31,2 bilhões, em 1998; e US$9,8 bi
lhões em 1999, segundo o balanço de pagamentos desses anos, divul
gado pelo Banco Central. O pânico estava anunciado na política de 

câmbio rígida. As exportações ficaram estagnadas, aumentando a 

dependência nacional de empréstimos externos; numa fase em que 

as exportações de manufaturados e de produtos semi-industrializa

dos haviam chegado a cerca de setenta por cento do total, a queda 

das exportações levou um número apreciável de empresas à 
concordata e à falência. 

ticas de proteção generalizada como, por exemplo, um aumento uni- m face da inexistência de saída visível, muitos empresários naci-

forme das tarifas aduaneiras". onais passaram suas empresas ao controle de capital estrangei-

Tudo isso decorre de uma desvalorização cambial hipotética, fi- ro. A ociosidade crescente nas empresas industriais, impossibilita
lha de uma recessão inexistente, alojada na cabeça do autor comen- das de exportar, juntava-se à taxa de juros exorbitante para tornar 

tado, que logo a seguir passa a especular sobre uma factível mudan- impraticável a expansão da capacidade produtiva. Os prejuízos na 
ça estrutural. área social tiveram sua expressão máxima no desemprego em todas 

O devaneio constitui uma forma agradável de matar o tempo, as regiões metropolitanas, onde a insuficiência dos serviços de saúde 
mas há um risco de algumas suposições ganharem adeptos de poucas e dos transportes coletivos aumentou em larga escala o sofrimento 

luzes, gerando condições para sua aplicação em termos de política diário da população. Nesse quadro, o desprestígio do presidente da 
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República baixou a níveis insuspeitados. Nas eleições governamen- ram com escassa fiscalização e podem adult.erar livrement.e a qualida

tais e parlamentares de 1988, FH Cera tremendament.e solicitado a de dos produtos vendidos. Enquanto em São Paulo esse lucro baixava a 

comparecer ao lado de candidatos em qualquer parte do país. Nas 1,5%, a Petrobras passava o preço do óleo extraído no país de US$ 11 

eleições municipais de 2000, alguns candidatos têm recorrido à Jus- para US$ 32, sob o pret.exto da alta int.emacional do preço do petróleo. 

tiça para se defenderem da acusação de que estão bafejados por FH C. Parece claro que o assalto decorre do hábito de calcular em dólar it.ens 

Houve a desvalorização em janeiro de 1999, e os preços de mui- de produção nacional. Os economistas que pensam em dólar não estra
tos produtos entraram em declínio. Não ocorreu a sublevação popu- nharam a medida espoliativa da empresa estatal, que continua extor

lar que temiam os orientadores e executores da política de câmbio quindo um extra de US$ 25 milhões por dia dos consumidores indefe
lesiva ao int.eresse nacional. sos de seus produtos. Compara-se isto com o lucro dos postos. Apesar da 

Restaria concluir com uma referência a outra inconseqüência do extorsão petrolífera, fruto de conluio dentro do aparato governamental, 

governo FH C: o president.e da República ocupa a TV para anunciar a economia resist.e a constantes soluços inflacionários. 

providência heróica em beneficio dos consumidores de combustíveis, 

sob a forma de redução do lucro dos postos de combustíveis, que ope- e - m a i 1 : g f p a i m @ u o 1 • e o m . b r 



MAS QUE DESPERDÍCIO! 
LAURO VIEIRA DE FARIA 

ECONOMISTA 

Quando recebi a notícia de que havia uma réplica ao meu arti

go, pensei que ia ser possível um debate interessante sobre 

alternativas de desenvolvimento econômico com ênfase na 

inserção externa do país. 
Ledo engano. O primarismo da "réplica" era de tal ordem que 

repelia o debate em vez de incentivá-lo. Confesso que tive vontade de 
não responder mas, lembrando a responsabilidade de quem emite 

publicamente opiniões, resignei-me à enfadonha tarefa. 
Meu antagonista me acusa de prever baixa ''violenta" da produ

ção nacional no corrente ano [de 1 7% em relação a 1999] "no justo 
momento em que se espera o início de um novo ciclo expansivo da 
economia nacional". Perplexidade: eu não previra recessão alguma 
em 2000! Quem lê o artigo e entende um mínimo de economia, per
cebe que trato de problemas de médio prazo do setor externo e não de 
curto prazo (estamos no final de 2000) do nível de atividade. 

A confusão provém do seguinte: tendo eu escrito que o déficit em 
transações correntes seria da ordem de US$ 24 bilhões ou 3,6% do 
PIB em 2000, meu antagonista inferiu que estimava um PIB, medi

do em dólares, de US$ 667 bilhões, significando "monstruosa" recessão 

de 17%, pois o PIB de 1997 fora de US$ 804 bilhões. 

Incrível: o jornalista se insurgiu contra a redução do PIB brasi

leiro rriedido em dólares, depois de uma desvalorização cambial de 

cerca de 40%! Talvez quisesse que essa medida do PIB subisse! Não 
contente com isso, colocou em minha pena equação que nenhum eco

nomista pode subscrever: redução do PIB expresso em moeda es

trangeira= recessão! 

Sugiro, de imediato, ao Sr. Paim, que envie cartas de protesto à 
Fundação Getulio V argas, ao Banco Central do Brasil e ao FMI, en
tre outros. Segundo a sua '1ógica", monstruosa e imaginária recessão 

está sendo prevista também por esses organismos em 2000! De fato, 
na página 36 da edição de setembro passado da revista Conjuntura 

Econômica, da FGV, consta a previsão de um déficit em transações 

correntes em 2000 de US$ 24, 7 bilhões ou 3,6% do PIB. No Memo-

rando Técnico de Entendimento do governo com o FMI (disponível no 

site do Ministério da Fazenda na Internet), a previsão para tal vari

ável é de US$ 23 bilhões ou 3,5% do PIB. No último boletim do BCB, 

disponível também na Internet, consta a estimativa de um PIB em 
dólares em 1999 de apenas US$ 557 bilhões e, portanto, um número 
pouco maior, em 2000. Todos esses números são monstruosos e ima
ginários e sinalizam violenta recessão, segundo o Sr. Paim! 

Vamos explicar o óbvio: o referido Sr. não percebeu que tomou 
como base sacrossanta um PIB em dólares que não tem nada disso. 
Os US$ 804 bilhões de 1997 estavam artificialmente inflados pela 
política de supervalorização cambial posta em prática entre 1994 e 
1998. Só isso explica o fato de que, em dólares, entre 1993 e 1997, o 
PIB tenha crescido a taxa média anual de 16,9% (nem na Ásia!) en

quanto que, em reais constantes, aumentou apenas 3,8% ao ano. 
Além disso, qualquer pessoa que se disponha a discutir seriamente 
economia deveria saber que ''recessão" é a queda do PIB medido em 
moeda nacional e com poder de compra constante. 

Mas não é só isso. Depois de se engalfinhar com a aritmética e a 

economia, o Sr. Paim declara guerra ao bom senso! Taxas de 

crescimento das exportações e do PIB de um único ano (2000) contra 

o ano anterior são extrapoladas tranqüilamente para a eternidade. 
Nenhuma referência ao crescimento também elevado das importa
ções e do passivo externo, entre outros aspectos. 

Esse otimismo nai'ue mimetiza o do Executivo em passado recen

te. Infelizmente, os resultados não têm sido favoráveis. O governo 

federal previu superávit comercial de US$ 11 bilhões em 1999-

tivemos déficit de US$1,2 bilhão. Previu novamente superávit de 
US$ 4,5 bilhões, em 2000, mas teremos sorte se passarmos de US$ 

1,2 bilhão. Fixou, em 1997, a meta de US$100 bilhões de exporta
ções em 2002, mas estamos curtos em quase a metade desse valor. 
Assim, não causa surpresa o anúncio recente do ministro do Desen
volvimento de que o governo não fará mais previsões sobre a balança 
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comercial mas apenas sobre as exportações! No que concerne ao PIB, 
desde 1994, o Executivo vem prevendo taxas de crescimento real de 

4% a 5% ao ano mas o resultado ficou em apenas 2,5% no período de 
1994 a 2000. Nesse mesmo período, segundo o FMI, os NICs asiáticos 

(Coréia, Hong Kong, Taiwan e Cingapura), apesar de assolados por 

crises cambial e financeira, obtiveram taxa de crescimento médio do 

PIB real de 4, 6% ao ano e superávit em conta corrente de US$ 29, 7 
bilhões (média anual). O citado desempenho do PIB do Brasil foi infe

rior, inclusive, ao do conjunto da América Latina e Caribe, de 2, 7% 

ao ano. Entre economistas independentes, há séria dúvida sobre a 

capacidade da economia brasileira de manter um ritmo de cresci

mento real de 4 % ao ano daqui para a frente. 

A grande distância entre as metas econômicas e as realizações é 

um aviso claro de que algo não vai bem. E, como diz o ditado popular, 

é melhor prevenir do que remediar. No artigo em discussão não pre
vi problemas iminentes no setor externo da economia brasileira mas 

ção para todos- investidores estrangeiros, FMI, governo brasileiro 
(nos momentos de introspeção) e o povo em geral. 

Para todos menos ... para o Sr. Paim! 

Enfim, vou ficando por aqui. Gostaria de ter lido uma crítica 

serena e bem fundamentada ao meu artigo. Esta, necessaria

mente, versaria sobre políticas alternativas para o setor exter

no, mais especificamente sobre a dose adequada de medidas de 

liberalização de mercados e de políticas públicas. Infelizmente, 

tive de responder a um monte de bobagens. Pior ainda, vazadas 

em meio a uma descortesia gratuita que objetiva esconder a 
desinformação do jornalista no assunto. Se ideologia, bajulação e 

frases de efeito do tipo "a crença inabalável (sic) dos investidores 

estrangeiros nos destinos da economia brasileira" resolvessem 

problemas de desenvolvimento, o Brasil [e muitos outros países] 

certamente não os teriam. 

acredito que as referidas frustrações constituem fator de preocupa- e - m a i 1 : laurovf@fgv.br 
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DOS MARQUETEIROS 
E L o í C A L A G E 

JORNALISTA 

ADVERTENCIA PERTllENTE 
Na noite em que eu deveria viajar do Rio para Palmas, amigos 

caso. História real e recente, mas que observada a distância geográfi- prepararam um jantar de despedidas e a professora e jornalista Ana 

ca, parece remota, parece ficção, exemplar perfeito das farsas televisivas Arruda, ao ouvir falar de Palmas, aceitou logo o convite. Já estivera 
criadas por Dias Gomes. 

Ou será uma tragédia? Se pensarmos na estrutura clássica do gê
nero, a eleição para prefeito de Palmas não chega a tanto: felizmente, 

por lá e queria me advertir que, no Tocantins, as coisas ainda são 
parecidas com o tempo da ditadura militar. Infelizmente, viajei mais 
cedo e perdi o aviso de Ana. 

não resultou em mortes, embora a questão da justiça permeie a traje- Vinte dias depois, numa noite estrelada, olhei para a moça que 

tória desta campanha eleitoral, tal como nas tragédias clássicas. E, ao chorava acabrunhada e fumava comigo do mesmo cigarro, debaixo de 

que tudo indica, o caso vai se transformar numa significativa batalha 
jurídica e política em escala nacional. Na Justiça, o Caso Palmas tem, 
de um lado, como advogados, os consultores jurídicos mais categorizados 
do PPS e do PT, sem falar no Grupo de Promotores Independentes, 
formado por 19 promotores dispostos a mudar a prática jurídica no 

Tocantins. 
Mas talvez seja farsa mesmo e o fato de eu estar escrevendo esse 

texto já faz parte do gênero: participei profissionalmente da campanha 
eleitoral do candidato Raul Filho e, portanto, isto não pretende ser 

uma análise, é um depoimento. Depoimento de marqueteira política 

sobre uma campanha eleitoral num grotàtJ, como se diz, na palavra 

colonialista de determinados habitantes do Sudeste, os mesmos que 

nomeiam como programa de índio o que é programa ruim. Os índios 

também riem muito dos programas de branco. E Dias Gomes, na cer

ta, iria se dive~ com o fato de que, nesta farsa, houve até uma subida 
hierárquica do antigo "queixar-se ao bispo": em Palmas, católicos con
trariados com o comportamento de religiosos estão preparando uma 

queixa coletivà à CNBB! 
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um pé de pequi, num quintal de terra vermelha, nos fundos da casa da 
Central de Comunicação da campanha de Raul Filho. Falávamos baixi

nho, como duas inconfidentes. 
Era uma moça linda, psicopedagoga, funcionária pública concursada, 

que viera denunciar o sistema de pressão do governo sobre os eleito

res. Ela fora escolhida por seu chefe no serviço público, para falar numa 

reunião de mais de trezentas pessoas beneficiárias de programas da 
área social da prefeitura. Na reunião, a pedagoga deveria convencer as 
pessoas de que, se a oposição ganhasse, acabariam todos os benefícios 

sociais A moça chorava de indignaçüo e chorava de nwdo também. 

\cab<ml clP comprar um apaitanwnto financiado. qtwria ser indl'Jll'n-

dente da família. l\la~ nüo era sú isso. havia um nwdo maior. 

inPxplicáwl. um nwdo confesso dl• aniquilanwnto. 

- Se eles ficam sabendo que eu vim aqui ... acabam comigo. 

- Elesquem? 
A moça se irritou: 
-Ah! Vai me dizer que você não sabe ... Vai me dizer que você 

: está no lugar que está e é tão ingênua ... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Suponhoquenãosouingênua, massoudeumaobjetividadeprimi- l Uêpa! Sensação esquisita escrever o nome de Nilmar Ruiz. 
1 . 

tiva, gosto de saber das coisas tintim por tintim, sofro do pavor de en- Marqueteiro que se preze não ajuda afixar o nome do candidato adver-

tender mal os implícitos: sário. Nilmar, nos nossos textos, era nomeada "a candidatura oficial" 

- Eles quem, porra?! Já estou cansada de gente decente que che- ou "a segunda colocada''. Esta última expressão era usada nos informes 

gana agência para fazer denúncias retumbantes sobre opressão, per

seguição, o escambau ... Na hora de gravar depoimento, ou fazer algu

ma coisa concreta com a tal denúncia, a pessoa arregala os olhos e 
pergunta "eu??!, mas eu não posso, tenho uma empresa de exportação 

e eles ... " ou "ah, mas eu não posso, porque sou funcionário, eles vão me 

demitir ... " ou "eu não posso, porque sou dentista, eles vão tirar a licen

ça do meu consultório.:." Quer saber duma coisa? Já apareceu por aqui 

com essa mesma lengalenga até mesmo um policial militar de alta 

patente e a desculpa dele era que tem uma amante e um filho bastar
do em Paraíso e que eles ameaçaram etc. e tal... O que é que eu faço 

com essas horas de queixumes? Como é que eu posso usar uma denún
cia anônima num programa de televisão, no horário do TRE?! 

E, me lembrando da Ana Arruda, arrematei: 

sobre pesquisas: a candidatura de Raul Filho tomou uma dianteira 

constante nas pesquisas ao longo da campanha, até cair de ponta-cabe

ça nas urnas e perder por 1.260 votos, num universo de 75 mil eleito

res. 

Nilmar ganhou a eleição, sem ter sido efetivamente adversária de 

Raul Filho: na prática, os verdadeiros candidatos da União do Tocantins 

eram o governador do estado, Siqueira Campos, e o filho dele, senador 

Eduardo Siqueira Campos. Basta medir o tempo que eles ocupavam no 

programa de televisão, nos comícios, nas inserções dos intervalos co
merciais do rádio e da televisão. Ate o ritual de pedir votos era exercido 

ora pelo governador, ora pelo senador. 

TEMPO. LUGAR. PERSONAGENS 

- Vocês falam cochichando, têm medo de tudo, parece que a dita- , Desde os tempos do Império, os habitantes do norte goiano lutam 

dura militar ainda não acabou por aqui... pela emancipação política da região. A literatura histórica fala da ex-
-Ainda bem que, agora, você entendeu. 
Ficou ainda mais claro depois que a moça teve uma conversa de 

horas com dois advogados, que argumentaram sobre garantias decida
dania, a possibilidade de recorrer à Justiça em caso de perseguição, se 
ela se negasse a fazer o que mandavam. Pegando a bolsa para sair, ela 

enxugou mais uma vez os olhos e disse: 
- Eu sou de Santa Catarina. Aqui é muito diferente ... 

E é mesmo. O leitor tem o direito de pensar que a reação da 

ploração dos produtores do norte pela aristocracia desocupada de Vila 
Boa, a antiga capital de Goiás. Lá pelas tantas, os aristocratas se exce
deram e passaram a surripiar também parte do quinto devido a Portu
gal. Para recolher o imposto direto na fonte, o rei decretou a separação 
política, nomeando o desembargador português Teot.ônio Segurado para 
governar a província do norte, tendo como capital São João da Palma. 

Mas a alegria durou pouco. Logo depois da Independência, Dom Pedro 
anexou outra vez a região a Goiás, o que resultou em algumas revoltas 

pedagoga, naturalmente, depende do seu perfil psicológico, um caso sangrentas, prisões e perseguições que não conseguiram sufocar o 
1 

individual. Nada disso. Palmas é uma cidade rachada ao meio: quem movimento separatista. Foi uma luta que durou 179 anos, sob as mais 

está, por escolha ou suposta impotência, apoiando o poder, bate no variadas lideranças e sempre aglutinando um número significativo de 
peito. Quem está na oposição que se segure na brocha, porque eles cidadãos e instituições. 

tiram a escada. E nem é preciso estar na oposição, basta contrariar Mas, em 1986, em meio ao rebuliço da nova Constituição, a im

os interesses do poder, mesmo involuntariamente. Um exemplo: no prensa nacional não registrou o movimento social pela criação do novo 
ofício 0002/2000, enviado ao Procurador Regional Eleitoral, o Grupo estado. 
de Promotores Independentes cita, entre outros, o caso dos dois poli- Em meio a tantos temas em debate, a questão era sempre associ

ciais militares, das guarnições de Pi um e Cristalândia, que "foram ada à figura pitoresca do deputado Siqueira Campos que, perguntado 

recolhidos à 5ª-CIPM de Paraíso com posterior transferência de lota- sobre qualquer assunto, sempre falava na emancipação do norte goiano. 

ção pelo simples fato de terem cumprido requisição legal do Promo

tor Eleitoral da 13•· Zona Eleitor, conforme pode ser comprovado pelos 

Siqueira Campo:,; adotou práticas melod.rmrnlticas para chamar a aten-

çào. Frente às cúmaras. ajoPlhava-se e bradava aos céus. de mãos pos-

documentos em anexo." E, ao ser tas. pela criaçüo do Estado do Tocantins. foz gwve ele fome. 

Imagino que a pedagoga tenha participado da tal reunião, imagino , criado o estado, habilmente recolheu todas as fichas, a vitória passou a 

também que ela votou em Raul Filho. Mas, bonita, simpática e de boa 

palavra, aquela moça deve ter conseguido muitos votos para Nilmar 

Ruiz. 

ser dele, o "pai do Tocantins." Que não se negue a ele o mérito de ter 
vislumbrado o novo Eldorado, verdade que, sob a batuta de Siqueira 

Campos (primeiro governador e atual governador) e uma montanha de 
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recursos federais investidos, a região se desenvolveu, e muito, o mes

mo acontecendo com o patrimônio do grupo político do governador, seus 

seguidores, e respectivas famílias. O fato de ter tido percepção históri-

Depois do silêncio, a surpresa: 

-Tem a velha história do estupro ... 
A "velha história do estupro" persegue o político Raul Filho já há 

ca, e de ter lutado, com perseverança e bons lucros pessoais, pela cria- quase duas décadas, aparecendo, sempre, em campanhas eleitorais, 

ção e desenvolvimento do Tocantins, nada disso autoriza o governador sob a forma de panfletos anônimos. 

ao exercício do poder absoluto de que se investiu. , Segundo o inquérito policial instalado no dia 27 de fevereiro de 
1 

O governo é o grande empregador na região. Quem trabalha para : 1987, emAraguaçu, então Estado de Goiás, o pastor protestante Joa-
' o governo, seja estado ou município, vive vigiado, e não apenas em ! quim Diniz Pereira acusou Raul Filho de ter violentado sua filha de 17 
1 

tempo de campanha eleitoral. : anos. Por piedade, ocultemos o nome da moça. Ela seguiu sua vida e 
1 

Empresários de oposição têm suas em-

presas devassadas, taxistas perdem o direito à placa, caso contraiiem o ! está cansada desta história. Foram em vão todos os esforços de fazê-la 
1 

poder. Para os amigos, tudo. Isso é o que se diz e, em muitos casos, se : dar um depoimento a qualquer dos candidatos. Aos emissários de Raul 
1 

1§.Jifü!i.fhiO que o visitante percebe é um medo, um sufoco social, ! Filho ela declarou que Raul é um homem livre, que viva sua vida, ela 
1 

digno de intervenção terapêutica, tanto quanto jurídica. Falei em medo quer viver a dela. Não testemunhei, mas ouvi das mais diferentes 

de aniquilamento, não quero deixar suposições sobre aniquilamento fontes que a mãe da moça, diante da insistência dos emissários da 

fisico: por mais crítico que fosse o interlocutor, não ouvi falar de violên- União do Tocantins, teria atirado uma panela de água fervente no 
eia deste tipo. interlocutor. O certo é que nem a suposta vítima, nem o pai, que fez a 

Com onze anos de criação, Palmas (que só teve prefeitos aliados a : acusação à policia e, mais tarde, a retirou, e nem a mãe disseram uma 
1 

Siqueira Campos, inclusive seu filho, o senador Eduardo Siqueira Cam- ! única palavra em meio à tormenta que se armou, quando, desta vez, o 

pos) a capital, é uma cidade planejada, moderna, com um crescimento ! caso chegou à televisão, no horário eleitoral. 
1 

populacional alucinante, centro convergente da migração do Maranhão, ! Mas deixemos o estupro para mais adiante, que o estupro só che-
' Piauí, Bahia, Parafüa, São Paulo ... Com cerca de 140 mil habitantes, a : gou quando a campanha já estava muito quente e, antes disso, houve o 
1 

cidade repete Brasília, com um " centro'' equivalente ao Plano Piloto, e Caso da Unitins, um dos mais escabrosos exemplos de injustiça eleito-
ª periferia de sempre. ral, na palavra do advogado Antônio Luís Coelho, consultor jurídico da 

No dia da escolha do local da nova capital, o deputado Raul Filho Coligação Força Popular. Lembro do doutor Antônio, molhado de suor 
estava ao lado de Siqueira Campos, sobrevoando a região. Depois, hou
ve o rompimento entre os dois políticos. Segundo Raul Filho, a razão foi 

a redação da Constituição do novo estado: o governador teria enviado o 
texto prontinho, para ser aprovado pelos deputados. Seria o primeiro 

sinal do absolutismo político que teve seu auge na recente campanha 

eleitoral. 

sob o sol incandescente do cerrado e dentro do terno obrigatório, a repe
tir, todo dia, a mesma expressão: 

- É um absurdo .. . mas é decisão do juiz! 
Doutor Antônio viveu pessoalmente o embate com o juiz Sândalo 

Bueno, person3.lidade de grande influência nos rumos da campanha 

eleitoral para prefeito de Palmas. 

Mas o primeiro embate nem foi o da Unitins: foi o do out-door. Para 

O PECADO li CADA UM • felicidade de nossa equipe, que não contava, sequer, com uma única 

Siqueira Campos é do Crato, Ceará, fez carreira política por Goiás. pesquisa qualitativa para orientar o trabalho, acertamos em cheio nas 
É o líder máximo da União do Tocantins que, nesta eleição, integrava primeiras mensagens aos eleitores. Percebendo a força do medo sobre 

PFL e PSD B. Raul Filho, criado na região do hoje Tocantins, começou o eleitorado, trabalhamos a proposta de liberdade e transparência ad-

na política aos 21 anos, prefeito da cidade deAraguaçu. Conservadorno 

início, foi crescendo em direção à esquerda, é filiado ao PPS, seu candi

dato a vice, Ítalo Pagano, é do PT, contava com o apoio do PC do B, PSC, 

PV e PDT, integrantes da Coligação Força Popular. 

O publicitário goiano Joel Fraga, nosso comandante na área de 
marketing, fez a pergunta constrangedora e obrigatória que se faz a 

todo candidato, já na primeira reunião: 

- Da sua prática política ou vida pessoal o quê pode ser usado 

pelos adversários contra você? 
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ministrativa, para fazer de Palmas uma cidade moderna também na 

política. A resposta foi ótima. Mas nos faltava ainda uma palavra forte, 

mobilizadora. Noite alta, cérebros cansados, alguém no grupo tenta 

estimular: 
-Coragem! Nós vamos conseguir .. . 

Coragem, eis a palavra! Imediatamente Hetto, o japonês da arte, 
criou um out-door limpo, direto, alegre: "Coragem! Raul neles!" Todo 
mundo confiou e partiu-se para impressão, distribuição, essas coisas. 

E, então, aconteceu de tudo: cisternas secavam ~á é comum que o 
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abastecimento d' água seja feito por poços e cisternas), máquinas que- i federal Rubens Bueno, do PPS/Paraná, votara "não" à criação da uni-
' bravam, computadores não funcionavam, telefones emudeciam, tudo ' versidade federal! E a informação era de que o PT e o PDT também 

isso impedindo que o trabalho ficasse pronto. João Neto, publicitário de teriam votado contra! No ar, a imagem da votação, Michel Temer dá a 

Palmas, que defendera a impressão por uma empresa local (o mais palavra a Rubens Bueno e a clara resposta do deputado: 

confiável era recorrer ao mercado de Goiânia), já não sabia mais o quê 

dizer. Era obstáculo depois de obstáculo, e o out-door não aparecia. O 

tempo passando e, para uns e outros, o João Neto começando a entrar 
em suspeição: em campanhas eleitorais, a paranóia sempre corre solta 

e naquela, então .. . Já dizia Jacques Lacan que a política é a arte da 

paranóia. 
O out-door, finalmente, apareceu nas ruas. Exatamente ao lado de 

"-Sr. presidente, o PPS, atendendo às ponderações do Diretório 
Estadual do Estado do Tocantins, na pessoa do companheiro ex-deputa

do estadual Raul Filho, apresenta o seu voto "não" ... " 

Traição!, gritaram os mais exaltados, enquanto os mais serenos 

corriam para o telefone. 

A verdade: o "não" de Rubens Bueno e dos demais deputados coli

gados a Raul Filho era um "não" a um destaque do projeto. Evidente-

cada uma das mensagens de Coragem, Raul neles lá estava o out-door mente, todos tinham votado sim à criação da universidade. O "não" 

adversário afirmando A coragem que o povo quer. A explicação foi a de referia-se à contratação de professores e funcionários pelo regime 
1 

que eles pressionaram o pobre pequeno empresário e impediram adi- celetista. Em todas as demais universidades federais brasileiras, a 

vulgação da peça até que a deles estivesse pronta. Que o out-door foi contratação é por concurso público, a Universidade do Tocantins seria 
visto, com antecipação, pelos marqueteiros concorrentes, não resta nem uma exceção. Alegam os liberais que é assim que tem de ser, que isso 
dúvida, o out-door que criaram é uma clara resposta. Mas o tiro saiu torna a estrutura universitária mais ágil, renovável, moderna, alega a 

pela culatra: não entendo o porquê, a peça deles foi criada em amarela oposição que é perigoso. Contratar por concurso público, afirmam, ga

e vermelha (cores da coligação de oposição), com a mensagem em tipos rante qualidade de ensino, autonomia universitária, liberdade de cáte
bem grandes, e, numa barra embaixo, em tipos bem menores, o nome dra. Professor contratado pela CLT pode ser dispensado facilmente, 

da candidata. O povão, que circula de ônibus e é lento na leitura, só ainda mais no Tocantins. 
1 

tomava conhecimento das letras grandes. Ouvimos elogios ao "nosso" Seja como for, a maneira como a questão foi apresentada ao elei-
trabalho: tor de Palmas era uma evidente manipulação do fato , mentira 

" ... vocês acertaram, é coragem que o povo quer!" deslavada, com o objetivo explícito de prejudicar a candidatura de 
oposição, uma vez que o texto do narrador afirmava claramente que 

O MROGul DA Ul'ITRS os correligionários de Raul Filho eram contra a criação de uma uni-

Em anúncio publicado pelo Correio Braziliense, 18 de março deste versidade pública. 
ano, o governador Siqueira Campos colocou à venda parte do patrimônio 

do estado, inclusive a U nitins, Universidade Estadual do Tocantins. O 

anúncio era dirigido a empresários nacionais ou internacionais. O pró
prio governo iniciou a privatização pela imposição de taxas, mensalida

des etc. O que provocou o surgimento do movimento SOS Unitins, de 

total confronto com o governo. Ao perder a parada para um movimento 
que crescia sem parar, fortalecendo a oposição em ano eleitoral, as 

forças governistas se mobilizaram parar reverter a situação, criando 
um fato positivo, ao encorpar, em Brasília, os esforços para criação da 

Universidade Federal do Tocantins. Que foi, finalmente, criada pelo 

Projeto de Lei nº 3.126. A Universidade Federal do Tocantins é outra 

velha reivindicação da região, obviamente apoiada pelas bancadas do 
PT, PDT, PPS, PV. A aprovação do projeto se deu em plena campanha, 

quando a oposição já se mostrava bem forte junto ao eleitorado. 

Pois o que foi que a União do Tocantins e o candidato Getúlio V argas, 

laranja escrachado do grupo governista, levaram ao ar? Boquiaberta, 

vi no intervalo comercial da tevê, a inserção afirmando que o deputado 

1 
1 

Com este conteúdo, o comercial rodou dias seguidos, insistente

mente, tão insistente quanto os recursos jurídicos do doutor Antônio, 

sempre indeferidos pelo juiz eleitoral. Finalmente, aquela inserção 
publicitária foi substituída por uma outra, na qual se afirmava que os 

correligionários de Raul Filho queriam o desemprego dos atuais profes

sores da Unitins (que deverá ser federalizada, constituindo-se na nova 
universidade) porque defendem concurso público ... Mais recursos, e 
nada de direito de resposta, o Ministério Público deu parecer favorá

vel, mas o juiz Sândalo Bueno não acatou os argumentos, afirmando 

que a votação parlamentar foi um "fato público''. Fato é fato. 
E. para arrematar. com um cala-boca triunfante. o gowrnador a~-

sinou o dPc:reto 1.0:12/00. ani,,tiando a l·xten"a lista dP btudantf'" 

inadimplentes da Unitin~. perdoando até me,, mo o~ dt:\dorb do c:ré-

' jdN!ijiiilib: isso com amplíssima divulgação paga com dinheiro 

público e um texto em tom cívico (" ... considerando que desde a cria

ção do Estado do Tocantins, a população clama por uma universidade 
pública ... "). 
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Nos programas jornalísticos das tevês controladas, pessoas eram 

SEXO, MENTllAS E VIJEOIBPE entrevistadas sobre penas possíveis para estuprador: a pena de morte 

A Coligação Força Popular contou com 5'12" de espaço gratuito a e o linchamento foram bastante repetidos. 

cada programa de rádio e tevê. A União do Tocantins contava com 12'' O caso deste suposto estupro me fez lembrar de Millôr Fernandes: 

do seu próprio programa, mais o espaço dos candidatos-laranja, mais o foi a única voz, em todo Brasil, a ressaltar o enfoque moralista dado 

espaço jornalístico das emissoras de televisão Girassol e Lajeado pela imprensa ao caso famoso do estupro de Aída Curi, uma campa

(repetidoras das redes SBT e Record) que, explicitamente, fizeram par- nha/totem da revista "O Cruzeiro". Na época, David Nas ser destaca

te, junto com o jornal diário Folha Popular, dos recursos de mídia dis- va o fato de a vítima ser virgem. Millôr, cavalheiro e indignado, de

poníveis para a candidatura de Nilmar Ruiz. fendeu o direito das não-virgens ao respeito . Em Palmas, na 

Quando Raul Filho tomou 11 pontos de dianteira nas pesquisas de ' panfletagem e nos textos publicitários, sempre foi ressaltado, com 
intenção de voto (Ibope!Jornal do Tocantins e SerpestrV Anhangüera), especial repúdio, o fato de a moça ser "filha de pastor evangélico". 

a coisa esquentou. Donde se supõe que católicas, judias ou budistas ... Palmas tem cerca 
"Chegou a hora do estupro'', avisou a experiência dos profissionais 

da terra. que já tinham participado de outras campanhas locais. E não 

deu outra. Todo em papel chamex, o "dossiê", 20 páginas grampeadas. 
trazia na capa, em letras garrafais: "Um Estuprador. Veja quem é 
Raul Filho que quer ser prefeito de Palmas." Dentro, sempre antecipa-
do por um ''resumo'' bem dramático, impresso em letras grandes, esta

vam também os depoimentos tomados no inquérito policial, reproduzi
dos em letras miúdas. Nos ''resumos", como nos depoimentos, um fato 

estranho: o sangue que supostamente escorrera no momento da perda 
da virgindade pela moça, vai aumentando de uma simples "mancha na 
saia", que teria sido lavada no banheiro, até um estágio de quase he
morragia " ... sangue que escorria pelas pernas". E toda essa sangüeira 
é atribuída à simples perda do hímen. 

O Estado do Tocantins tem um dos maiores índices de analfabe-
tismo do Brasil, a maioria dos eleitores de Palmas tem até o curso 
primário. Aquele dossiê só foi distribuído pela certeza de que nin

guém lê letra miúda. (Ai, que saudade do Aloysio Biondi, que devora
va Diário Oficial e não perdia A voz do Brasil!) Diante disso, é fazer 

aquela maçaroca de "documentos oficiais", colocar um título escanda

loso e distribuir. Basta ler as cópias do inquérito para perceber a 

fragilidade da coisa. 
Dos panfletos anônimos, a acusação foi para o espaço dos candida

tos-laranja e o jornal Folha Popular. De Goiânia, veio a delegada 
Nadir Batista Cordeiro, que presidira o inquérito policial. A delegada 

falou nos programas do TRE, deu entrevistas à televisão (insistente

mente repetidas ao longo da programação durante duas semanas). O 

depoimento da delegada Nadir era absolutamente condenatório, num 

tom discursivo tonitroante, cheio de metáforas, garantindo a violên

cia e a culpa do acusado. 
Paralelamente, sob o patrocínio do governo do estado, foram veicu

lados anúncios na televisão, rádio e jornais, sobre campanha contra o 
estupro, assinada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. 
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de 42% de eleitores evangélicos. 
No meio de mais uma noite insone, participante de uma equipe 

mínima de profissionais, todos produzindo com equipamento escasso, 

exausta, que sentimento de inferioridade ao ler a Folha de Sã.o Paulo 
sobre a campanha presidencial nos Estados Unidos! O texto falava da 
edição, quadro a quadro, dos programas de televisão e o uso de mensa
gens subliminares, tal como a terminação ''rats" (ratos), de ''burocrats", 

sob a imagem do candidato governista. O fato estava na Justiça. Que 
luxo de problema! Que distância há entre a lavagem cerebral bruta e a 
mensagem subliminar? A essência até pode ser a mesma, mas a 
tecnologia ... quanta diferença! 

A revista Veja, de 19 de julho deste ano, trouxe reportagem de 
três páginas, com o título de "O caudilho do Tocantins", foto do gover

nador Siqueira Campos, ilustrada também com a história da criação 
do estado, contada em quadrinhos, paga com dinheiro público e dis

tribuída nas escolas públicas. Imaginem quem é o herói da história. 

Na mesma edição, a revista informa sobre o poder de Siqueira Cam
pos: como primeiro governador, indicou os três conselheiros do Tri

bunal de Contas do estado e os sete integrantes do Tribunal de Jus

tiça, mais quatro dos sete integrantes do Tribunal Regional Eleito

ral. A primeira-dama do estado, Marilúcia Leandro Uchôa, é promo
tora pública, trabalha como assessora especial do procurador-geral 

de Justiça, José Osmar de Albuquerque Júnior. O procurador-geral 
é quem, em tese, investiga os atos do Executivo. 

Mas o que isso tem a ver com o Case Palmas? Poder, controle da 

máquina pública. No Tocantins, ou você está com o governo, ou está no 

exílio. É preciso saber disso, para entender o caso do estupro. 

Tenho comigo cópia das três peças do inquérito policial, instaura

do em Araguaçu, no dia 17 de novembro de 1986. Neste primeiro 
depoimento, do pai, assim como no depoimento da mãe da suposta 
vítima (27/2/87) ou da própria (27/02/87), o resumo da história é: a 
filha do pastor (17 anos) e uma amiga (19 anos) encontraram-se com 
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o prefeito (solteiro, 21 anos) mais um amigo (23 anos), que bebiam cidade, tudo isso resultou na prática política dos grotões e das regiões 

cerveja num bar, depois de um comício. Eram aproximadamente duas grifes: a prática de produzir eventos políticos a partir da vida sexual 

da tarde do 23 de outubro/86, as duas moças e os dois rapazes bebe- dos candidatos ou governantes. 

ram muita cerveja, depois foram num mesmo carro para uma fazen- Neste episódio, o candidato conquistou direito de resposta, para o 

da, a passeio: Uma das moças, completamente inconsciente de tanta laranja Getúlio V argas. Mas nada se conseguiu contra o jornal Folha 

bebida e provavelmente dopada, foi, então, assediada sexualmente Popular, apesar da documentação, em fita de vídeo, da distribuição 

pelo prefeito. Detalhes: a moça, que estava em estado de inconsciên- gratuita de exemplares do jornal, com grandes reportagens sobre o 

eia, a ponto de não se lembrar de "nada" do início ao fim do ato sexu- caso em tom escandaloso e condenatório. Da mesma forma, as emis

al, até recobrar os sentidos, sem calcinhas, é capaz de se lembrar de soras de televisão Girassol e Lajeado não foram penalizadas por dedi

muitas outras coisas. Lembra, por exemplo, que a fazenda tinha dois car amplo espaço a verdadeiras peças de campanha eleitoral sobre o 

caseiros, um homem e uma mulher, lembra que o banheiro fica ao mesmo tema. Nos di~s finais da campanha, o direito de resposta foi 
lado da cozinha, lembra que viu televisão sentada no sofá da sala e "devolvido" a Getulio Vargas, por ordem do juiz Sândalo Bueno. A 

lembra também que, no caminho do bar à fazenda, o grupo de jovens ordem era para utilizar um minuto do programa de Raul Filho, mas 

matou uma galinha para fazer tira-gosto! Da mesma forma, ela se Getúlio Vargas usou dois minutos e trinta e seis segundos. Quem 

lembra que o grupo voltou para casa, já perto da tardinha, um pouco não gostasse, que se queixasse ao bispo ... 
depois das cinco horas. Já a mãe da moça, ao recebê-la em casa notou Está aí uma coisa inócua: o arcebispo do Tocantins, Dom Álvaro 
que ela estava triste, e com a saia amarrotada. Todos confirmam: Taveira, é siqueirista até debaixo d' água. O comportamento do arce

tudo se passou entre duas e um pouco mais de cinco horas da tarde. bispo, e de alguns padres acusados da distribuição de cestas básicas em 
Três horas. E a moça foi deixada na esquina de casa, pelos compa- troca de votos, provocou um abaixo-assinado de eleitores católicos que 
nheiros. Algo, nesta história, é bastante questionável: como pode al- pedem à CNBB a transferência do arcebispo e de mais cinco padres, 
guém neste espaço de tempo ir da inconsciência pelo álcool e possí- afirmando que isso é necessário, para que "a conupção eleitoral'' che
veis drogas para o exato controle da razão? Nem a mãe, nem o pai gue ao fim em Palmas. Encabeça o manifesto Aniceta Cavalcanti Luz, 

falam de marcas de violência no corpo da filha. Embora efetuado só vendedora de automóveis, líder da comunidade de base, secundada pelo 
dois meses depois do ocorrido, o laudo pericial não constata qualquer pedreiro Inácio Dantes, que é ministro da Eucaristia e diácono da igre
sinal de lesão no corpo da moça, confirmando apenas que ela não é ja católica. Aniceta e os demais assinantes do manifesto acusam os 
virgem. O acusado não foi chamado a depor no inquérito, mandado religiosos de crime eleitoral, contra a lei 9.840/99. 

arquivar. O inquérito policial nem chegou a inquérito judicial. 
O que terá acontecido na fazenda? Lindaura, a amiga da suposta A sitJRIM 00 ClllUJIO 

vítima, que estava lá, naquela tarde, me disse cara a cara e gravou No já citado oficio 00212000, de 22 de setembro, em que 19 promo

depoimento afirmando que "não aconteceu nada demais" e que elas tores de justiça solicitam ao Procurador Regional Eleitoral o pedido de 

não tinham bebido tanta cerveja assim, que ficaram na fazenda pou- tropas federais para garantir a lisura das eleições municipais em todo 

comais de meia hora. Que nunca foi chamada a prestar depoimento o estado (pedido indeferido). Afirmam os promotores qufiil1i!i6Q 
no inquérito. Lindaura hoje é casada, tem dois filhos e está grávida 
de sete meses, viajou de ônibus (800 quilômetros) de Goiânia a Pal

mas, para dar o depoimento. Me falou que fez isso depois de ter sido 

muito assediada por emissários dos adversários de Raul. Mulher po

bre, que trabalha para dividir com o marido as despesas da familia, 

Lindaura me pareceu uma pessoa serena. Disse que queria se livrar 

conforme pode ser constatado pelo auto de prisão em flai.,•Tante cio IPL 

196/00 (cópia t•m anexo). a r0pressão aos crinws eleitorais t•stá sendo 

efet1rnda pelos COl'l'l'lii.,~onários dos partidos(' coligaç<ies adYersárias. 

em raziio da inPrcia da Polícia '.\lilitar. colocando. assim. em risco a 

incolumidade e a segurança da população." 

E isso é pura verdade. Exasperados pelo vale-tudo, pelas constan-

duma vez por todas "dessa perseguição", acreditei nela, como acredi- tes frustrações ao direito de resposta, defesa, expressão, alguns profis

to em Raul Filho. Por que, então, a acusação? sionais da comunicação da campanha de Raul Filho aderiram a uma 

A verdade é que o encontro houve mesmo e o pai da moça tam- , febre que se alastrara, inicialmente, na militância política: a febre do 
bém fazia política, estava em campanha na época. Provavelmente, corujã.o: dia e noite, grupos rodavam em carros, com máquinasfotográ

juntou o orgulho ferido de pai ao saber que sua filha tomara cerveja ficas e câmaras de vídeo, na tentativa de documentar reuniões de fun
e saíra com rapazes, à vergonha de saber que o fato era conhecido na cionários públicos para trabalho político, distribuição de cestas básicas, 
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dentaduras, carteiras de motorista et.c. O que nos trouxe sustos, ale- não foram utilizados no horário do TRE, para que sustentássemos, ao 

grias, plantões intermináveis de trabalho e, finalmente, uma reunião menos, as propostas do candidato no ar, qualquer denúncia de nossa 

geral para freio de arrumação. É verdade que qualquer cidadão brasi- parte era castigo na certa!). 

leiro tem direito a dar voz de prisão a um malfeitor em flagrante delito, Para que se tenha idéia da diferença de critérios de julgamento, o 

mas militantes políticos e comunicadores não estão preparados para mesmo juiz que permitia à candidata governista apresentar em seu 

isto. Policiamento, investigação criminal é caso para os profissionais do programa, no horário do TRE, cenas gravadas em salas de aula de 

ramo, aquilo poderia acabar numa tragédia! ' escolas públicas, professoras dando aula, crianças de uniforme, profis-

Tudo começou depois da passagem do deputado Rubens Bueno por sionais da saúde uniformizados dando depoimentos. e todo tipo de liber-
Palmas. dade de produção para exibir o trabalho do governo ... Pois o mesrrússimo 

Indignado com a manipulação de sua imagem e atuação parlamen- juiz Sândalo Bueno puniu a candidatura de oposição porque, ao doeu-

tar, Rubens Bueno passou dois dias em Palmas, dando entrevistas e 

depoimentos para desmentir a acusação. Na U nitins, foi ovacionado. 
Mas o que deu frutos foi a visita do deputado a algumas autoridades, 

entre as quais, a polícia federal. A conversa foi reservada, o retorno 

que tive é que, dentro da polícia, já havia um grupo grande de profissi
onais inconformados com o nada fazer contra arbitrariedades eviden
tes. A partir daí, carros da polícia federal passaram a fazer ronda, pri

sões foram efetuadas, inquéritos policiais foram abertos. 

Por mero acaso, um câmara de nossa equipe registrara o carro, 
com a chapa, e bem identificado o homem que distribuía gratuita
mente a Folha Popular com reportagens contra Raul Filho. Entusi
asmado, o câmara passou a trabalhar à noite, num carro discreto, 
acompanhado de militantes, para registrar a distribuição de panfle
tos anônimos (o do estupro fazia parte de uma série). Comunicando
se por celular com outros carros, conseguiram identificar o coordena
dor de eventos da campanha da UT, conhecido como ''Papinha", que 
distribuía panfletos sobre estupro, numa caminhonete inteiramente 

adesiva da com propaganda da candidata oficial. Chamaram a PM, 

mentar uma multidão de eleitores em fila de distribuição de senhas 

para recebimento de lotes doados pelo estado (em plena campanha elei

, toral! ! !) , mostrara uma dessas senhas com o logotipo da Agência de 
1 

: Desenvolvimento do Tocantins. A exibição da logomarca da AD num 
1 

i pedacinho de papel, pela oposição, foi vetada, porque, em programas 
eleitorais, não podem ser exibidos prédios ou logomarcas oficiais. Em 
programas eleitorais da oposição, é claro! 

No dia 23 de agosto, o Procurador Regional Eleitoral, Álvaro Lotulfo 

Manzano, enviou oficio ao Superintendente da PF, João Fonseca Coe-
' lho, oficio solicitando instauração de inquérito policial contra crime de 

corrupção eleitoral, "nos termos do art. 1', inciso 11, da Lei Comple
mentar nº 75/93". O inquérito foi instaurado pela PF no dia 13 de outu

bro. Tem mais de dez metros a cópia do inquérito, com relatórios dos 
policiais e tomada de testemunhos. A maioria trata do caso da compra 
de votos por dinheiro, em alguns casos há oferta de cargos públicos e 
até suborno para que candidatos a vereador pela oposição abandonas

sem a candidatura. Abuso do poder econômico é o principal argumento 

que os advogados do PPS e do PT usarão para argumentar a falta de 

que chamou a polícia federal. Nas provas, entram inclusi-

Quando assistimos a fita, na ilha de edição, o sentimento foi de ve as contas de publicidade do governo nas emissoras de rádio e tevê 
vitória, de que as coisas poderiam mudar. Em alto e bom som, lá esta- durante o período eleitoral: a propaganda assinada pelo governo do Es
va a declaração de Papinha: " ... eu trabalho pro governador Siqueira • tado, obviamente paga com dinheiro público, foi uma campanha publi

Campos e apóio a candidata dele." A edição foi levada ao ar uma única citária paralela para a candidata oficial. 
vez, desautorizada a ir novamente porque "denegria" imagens de pes

soas. Naturalmente, no seu depoimento à polícia, Papinha é um cida

dão inocente, que, sob a força das armas, fora obrigado a permitir que 

militantes da campanha de Raul Filho enchessem o carro dele de pan

fletos ... contra Raul Filho. 
Dias depois, a ronda da polícia federal prende Edson Reis, candida-

Entre outras generosidades que praticou no período eleitoral, no 

dia 23 de setembro, o governador Siqueira Campos autorizou a AD/ 

Tocantins a transferir 2 mil lotes do estado para a Associação Comerci

al e Industrial, autorizada a fazer a distribuição destes lotes. 
Todos esses descalabros farão parte do processo jurídico que PPS e 

PT pretendem instaurar imediatamente após a diplomação da candidata 
to-laranja, fazendo a mesma distribuição, dos mesmos panfletos. O can- , eleita. Paralelamente, Roberto Freire (PPS) e José Dirceu (PT) devem 

l 

didato, do PTN, pagou fiança de duzentos reais e reassumiu sua cam- i fazer uma exposição dos fatos à mídia nacional. 
panha, sem se encabular. Papinha também foi solto sob fiança. 

l 
l 
l Pergunto ao procurador Álvaro Manzano o que pode resultar de 

A síndrome do corujão durou pouco, graças à prudência do coman- tudo isso. Ele responde que não é otimista em relação à decisão da 

do da campanha, mas rendeu alguns documentos importantes (que Justiça, em função dos critérios políticos de decisão. Raul Filho se de-
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clara otimista e lembra que o que está acontecendo em Palmas e em 

todo o Tocantins não deve ser reduzido a um evento eleitoral, é um 

movimento político maior. Mais uma vez, me lembro de Millôr, para 

quem otimista é aquele que ollia tudo pelo lado bom mas, quando com

pra tecido, ollia pelos dois lados. Penso também em Che Guevara que, 

num dos seus escritos, desaconselliava sabotar eleições, por mais frau

dulentas que fossem, porque significavam, pelo menos, um esforço de 

manter aparências e isso poderia resultar numa surpresa. 

De uma coisa estou certa, pra que se considere um caso de 

marketing político como tal, é necessário que o caso se dê num ambi

ente minimamente democrático. O Tocantins não é a Dinamarca, 

mas que tem algo podre naquele reino, lá isso tem. E isso pode mu

dar se a imprensa nacional der mais espaço ao Centro-Oeste. Cha
mada antes de "o grande vazio", a região, hoje, é um centro de mi

gração importantíssimo, há espaço físico, riquezas naturais, dinheiro 

para se resolver muito problema social. Mas está na hora de aconte
cer uma alternância de poder, para distribuir mellior especialmente 
o poder. 

Por ser uma cidade em construção, Palmas é município rico, tem 
orçamento privilegiado, com grande aporte de recursos federais. 

pios do que a capital de Goiás. Não é de se admitir que a saúde públi

ca e a educação, por exemplo, sejam um martírio ou uma frustração 

do sonho de quem vai para lá em busca de uma vida melhor: o mais 

recente censo escolar do MEC informa que, lá, as crianças estão em 

grande atraso, em geral com muito mais idade do que deveriam ter 

para a série que freqüentam. 

Uma das surpresas agradáveis desta campanha foi a presença 

' da atriz comediante mineira Cida Gomes. Convidada para levar sua 

personagem, Concessa, ao vídeo do programa da Coligação Força Po

pular, ela se tornou uma estrela da campanha, não só do candidato 

oposicionista. Incorporamos às falas de Cida as expressões do medo 

dos eleitores, de maneira a corroer o sentimento pelo humor. A popu

lação inteira repetia as falas de Concessa, que dava autógrafos pra 
crianças na rua, amorosamente adotada pela cidade. 

Companheira de angústias nos dias em que viajava para gravar, 

Cida, que é úma pessoa muito bem humorada e crítica deu uma gar
galhada quando propus fazermos um espetáculo que levaríamos a 
todo Brasil, pedindo dinheiro para comprar votos na próxima eleição 
no Tocantins. 

Tem horas que dá vontade ... 
Com dez porcento da população de Goiânia, Palmas recebe, men- ' ____________________ _ 

salmente, muito mais dinheiro do Fundo de Participação dos Municí- e - m a i 1 : e 1 a n @ s.c o m.br 
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CADA CABEÇA, QUANTOS VOTOS? 
J A R O N C O L A U 

CIENTISTA POLÍTICO 

Durante três semanas de agosto, percorri os Estados Uni- após o terceiro debate". Óbvio que fiquei surpreso e passei a falar 
dos em viagem oficial (convite do Departamento de Esta- sobre o assunto com todos os meus interlocutores. A reação era 
do) , cujo objetivo era conhecer as eleições americanas. O mesma. Surpresa por um estrangeiro conhecer algo que poucos 

que farei aqui não é um relato das minhas impressões e opiniões americanos tinham informação. Diante da pergunta sobre a possi
sobre a América; também não farei uma análise dos temas da cam- bilidade de um presidente vir a ser vitorioso no Colégio, mas não 
panha desse ano (perfil dos candidatos, agenda de debates, padrão nas urnas a resposta também foi sempre a mesma: matematica

de voto). Muito do que me impressionou já faz parte dos clichês mente é possível, mas na prática as chances de isso ocorrer são 
sobre a democracia americana: o fato de uma sociedade tão comple- quase nulas. 

xa socialmente sobreviver com apenas dois partidos políticos; o tra- As próximas linhas resumem o processo das eleições presiden

balho voluntário disseminado por todos os lados; o número de asso- ciais. Escritas antes da apuração das eleições desse ano, elas resu
ciações não lucrativas envolvidas com o processo eleitoral (uma delas ' mem informações que eram de interesse restrito dos especialis-

existe apenas para organizar os três debates presidenciais). Mas 
quatro temas apareceram com mais freqüência nas minhas con
versas: o colégio eleitoral, o financiamento das campanhas, o papel 

da televisão e o comparecimento eleitoral. Acredito, que escrever 

sobre eles é tocar em aspectos fundamentais do sistema represen

tativo americano. É o que faço a seguir. 

tas, mas hoje são tema de conversa em todo o planeta. Como só 
agora ficou claro, as eleições nos Estados Unidos são indiretas: elei
tores de cada estado elegem delegados do Colégio Eleitoral, que por 

sua vez elegerão o presidente. O Colégio Eleitoral é composto por 

538 delegados dos 50 estados (cada estado têm um número de re
presentantes igual a soma de suas bancadas de deputados e sena-
dores; a Califórnia, por exemplo, têm 54 representantes, pois.têm 

O colégio eleitoral 52 deputados e dois senadores). Para ser eleito, um candidato 1;1e-

J á conhecendo as regras da eleição via colégio eleitoral, me cessita obter 50% mais um dos votos no Colégio Eleitoral (270 vo

impressionava o fato de a mídia americana cobrir as eleições como ! tos). Se nenhum candidato recebe a maioria absoluta, os membros 
1 

se fosse um sistema de voto direto; manchetes como confrontos : do Colégio escolhem entre os três mais votados nas urnas quem 
1 

cabeça-a-cabeça, tão ao gosto dos americanos: "Gore passa Bush ! será o presidente, procedimento que foi utilizado pela última vez 
1 

depois da Convenção do Partido Democrata", "Candidatos empatam ! em 1824. Por isso, a estratégia dos candidatos é extremamente 
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estadualizada, pois o fundamental é vencer as eleições nos maio

res estados para garantir os 270 votos. 

O eleitor de um estado americano quando entra na cabine elei

toral e assinala o nome de sua predileção para ocupar a Casa Bran-

te complexa e detalhada. Aqui me concentrarei na apresentação 

das regras que regem as eleições presidenciais. Poucos sabem, mas 

o financiamento para os gastos da campanha para presidente são 

públicos. Os recursos vêm das contribuições voluntárias- na de-

ca, está na verdade elegendo uma lista de membros do seu estado claração anual de imposto de renda, cada contribuinte pode doar 

no Colégio Eleitoral. O candidato mais votado em um determinado • US$ 3 para o Fundo de Campanha -e são distribuídos pelo Federal 
estado assegura para si todos os votos desse estado no Colégio Elei- Elections Commission (FEC). Um eleitor pode doar individualmente 

toral 1 
. Portanto, não importa qual é o percentual de votos recebido no máximo US$ 1000 por candidato nas primárias (fase de escolha 

pelo candidato mais votado na Califórnia, o fato é que ele terá 54 dos candidatos de cada um dos partidos) e US$ 1000 durante a 

votos no Colégio Eleitoral. Devido a essas regras, é possível que eleição. Mas a legislação proíbe que empresas e sindicatos doem 

um presidente seja o vitorioso nas urnas e não no Colégio eleitoral. recursos para os candidatos. 

Isso ocorreu três vezes na história americana. A última delas, em O sistema de financiamento público de campanha oferece re-

1884, quando foi eleito o candidato republicano Benjamin Harrinson, cursos para a fase das primárias e para as eleições gerais. Nas 
embora tenha recebido menos votos populares do que o candidato primárias funciona o sistema de matching funds. Para cada dólar 

d~mocrata. Nas eleições de 1960 quase acontece: John Kennedy arrecadado junto a um eleitor o candidato recebe outro do fundo, 
recebeu 34,226 milhões de votos e Richard Nixon 34,108 milhões 
(diferença de apenas 118 mil votos), mas o primeiro garantiu vitó
ria folgada no Colégio Eleitoral: 303 x 219. 

Os a~tores da Constituição dos Estados Unidos criaram o Colé
gio Eleitoral para garantir que o presidente seria eleito por uma 
elite da nação. Lembre-se que nessa época não haviam partidos 
nacionais e sufrágio universal. Desde 1828 a prática é de os dele-, 
gados estaduais votarem no partido vitorioso nas urnas, mas na 

maioria dos estados eles não são obrigados a fazê-lo.UJl@Mfl.id 
guntei porque uma instituição tão passível de causar problemas 

para a legitimidade do processo eleitoral, não era eliminada. ouvi 

de um consultor de pesquisas a seguinte resposta: ''If it ain't broke. 

$DMUma das cenas mais patéticas dessa inacreditável apu
ração americana foi protagonizada pelo ex-presidente Jimmy Carter. 

Ligado a organizações com intuito de fiscalizar eleições e avaliar a 

legitimidade de pleitos em países pobres, não conseguiu explicar, 

como um candidato pode ganhar nas urnas e não tornar-se presi

dente dos Estados Unidos. 

O financiamento de campanha 
A principal crítica que se ouve a respeito do sistema repre

sentativo dos Estados Unidos refere-se aos gastos de campanha. 

Para muitos americanos as eleições são dominadas por excesso de 
dinheiro e demasiada interferência das grandes corporações. No 

discurso de aceitação de sua candidatura na Convenção do Partido 

Democrata, Al Gore prometeu que sua primeira medida à frente 

da presidência será enviar ao Congresso um projeto para restrin

gir os abuso econômico nas campanhas. 

A legislação sobre financiamento de campanhas é extremamen-

até o limite de US$ 250. Para receber recursos durante a primária 
um candidato deve: a) arrecadar US$ 100 mil em contribuições in

dividuais de até US$ 250; com pelo menos US$ 5 mil em contribui
ções individuais de até US$ 250 em 20 estados; b) gastar o máxi
mo estabelecido pela lei no plano nacional (US$ 40,5 milhões em 
2000), respeitando o limite de gastos para cada estado; c) gastar no 
máximo US$ 50 mil de seus recursos pessoais. Caso um candidato 
resolva abrir mão dos recursos públicos ele não tem limites de gas
tos para seus recursos pessoais. 

Depois de escolhido pela convenção, o candidato de cada partido 
recebe recursos do fundo partidário para sua campanha (U8$ 61,8 

milhões para cada candidato em 1996). Para ser elegível para rece
ber recursos públicos, o candidato deve: a) comprometer-se em não 

aceitar recursos de outras fontes; ou seja, não pode receber doa

ções privadas; b) seu partido deve ter recebido pelo menos 5% nas 

eleições presidenciais anteriores. Se.um candidato resolve abrir 

mão do fundo público ele não tem limites de gastos da sua fortuna 

pessoal. Em 1992, Ross Perot gastou US$ 60 milhões de seus re
cursos na corrida para a Casa Branca. 

Os partidos encontraram mecanismos de burla para utilização 

de dinheiro para além do que está definido na legislação (o chama

do soft money). Corporações, sindicatos e indivíduos ricos podem 

doar quanto quiserem para os partidos, desde que os recursos se
jam utilizados apenas para atividades partidárias (publicidade par

tidária, registro de eleitores, pesquisas partidárias). Na prática, 

porém, durante os anos 90 o soft money tem sido utilizado para 
pagar comerciais de tv e outras atividades de campanha. Em 1996, 

o Partido Republicano recebeu US$ 138,2 milhões e o Partido De
mocrata US$ 123,9 milhões de recursos desse tipo para campa-
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nha. Apesar de a legislação sobre limites de gastos de campanha 

ser muito restritiva. os partidos acabaram inventando um meio de 

urlá-la por intermédio do soft money.1 é nesse tópico que se con

centram as críticas dos defensores da reforma da lei de controle 

dos gastos na campanha eleitoral. 

O fator televisão 
A campanha para presidente dos Estados Unidos é marcada 

por três momentos distintos. O primeira deles, entre fevereiro 

e julho, é o das primárias, quando cada partido escolhe seu can
didato à presidência. Outro momento decisivo é o das Conven

ções dos Partido Republicano e do Partido Democrata. No pas

sado, os candidatos eram escolhidos durante as convenções, mas 

agora elas restringem-se a ser momentos de festa dos militan

tes e de discursos sucessivos dos líderes partidários. Em cada 
eleição tem sido menor o interesse da mídia e da população por 
elas. A campanha propriamente dita "esquenta" a partir de se

tembro. Nessa fase acontecem os debates entre os candidatos 
(foram programados quatro para esse ano) e os spots (comer
ciais quase sempre de 30 segundos) invadem os canais de tele
visão. Portanto, quando se fala do impacto da tv nas campanhas 
am~ricanas é dos debates (transmitidos pelos principais canais) 

e dos spots que se fala. 
O alto custo da campanha americana deriva, sobretudo, da 

centralidade que os spots passaram a ter como meio de comunica

ção entre os candidatos e os eleitores. Calcula-se que entre 60% e 
70% dos recursos de campanha são gastos com eles. Os partidos e 

candidatos não têm acesso a horário eleitoral gratuito como aconte
ce no Brasil. Por isso, eles precisam comprar tempo nas redes de 

televisão. E podem fazê-lo sem restrições. Segundo Susan Hendrix, 

produtora de spots no Texas, para atingir um telespectador comum 

cinco vezes em uma semana é necessário que um comercial vá·ao 

ar 500 vezes. Além de realizar comerciais eficientes para comuni
cação com os eleitores, os estrategistas de campanha têm que deci
dir em que estados eles serão apresentados. Não vale a pena, por 
exemplo, gastar muitos recursos nos estados no qual o candidato 

têm pouca chance de sair vitorioso. 

É crescente o número de vozes em defesa da adoção do horário 
público de campanha nos Estados Unidos. Apesar dos lobbies das 
redes de tv que ganham bilhões com anúncios políticos, questiona

se a eficiência dos spots como forma de difusão do debate político, e 

sobretudo, o custo exorbitante desses. Talvez, por isso, somente 

quando falava à respeito do Horário Eleitoral Gratuito, ouvi algum 

elogio acerca do processo eleitoral brasileiro2 • 
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Comparecimento eleitoral 
De cada dois adultos americanos um comparece as urnas nas 

eleições presidenciais. Nas eleições para o Congresso não coinciden

tes com às eleições presidenciais, apenas 1/3 dos adultos compare

cem para votar. Estas taxas são muito inferiores às de outras demo

cracias tradicionais (com exceção da Suíça), onde em média 80% dos 

adultos comparecem as eleições. Alguns analistas atribuíam à difi

culdade de obtenção do registro eleitoral (o equivalente ao nosso títu

lo de eleitor), uma das razões para o baixo comparecimento. Cerca de 

30% dos adultos americanos não tem registro eleitoral. Em 1993, o 
Congresso aprovou uma lei (Motor Voter Law) com o objetivo de faci

litar o registro eleitoral. Os estados ficam obrigados a oferecer ore

gistro eleitoral nas ocasiões em que as carteiras de motoristas são 

tiradas, renovadas e há mudança de endereço. Como 90% dos ameri

canos têm carteira de motorista e a renovação tem que ser feita a 
cada quatro anos na maioria dos estados, espera-se ampliar o núme
ro de eleitores. Apesar de um aumento inicial de 9 milhões no núme

ro de eleitores americanos, o impacto da Motor Voter Law não se fez 

sentir nas eleições de 1996 e 1998. 
Uma outra vertente credita a baixa participação nas eleições 

presidenciais ao excessivo número de vezes nos quais os eleitores 
americanos comparecem a outros pleitos. De fato, é impossível sa

ber quantas vezes os eleitores vão às urnas por ano, pois há uma 
enorme variação estadual e local. Um eleitor, em geral, pode votar 
para Presidente, governador e prefeito, senador, deputado federal, 

deputado estadual, senador estadual, vereador, representante no 
condado (county); em muitos estados ainda pode votar para xerife, 

juiz, para coordenadores dos distritos escolares e nos referendos e 
plebiscitos ocasionais. Sem contar que são realizadas eleições pri

márias para que sejam escolhidos os candidatos para concorrer para 

maioria destes cargos. Os americanos têm que viver com esse pa-

radoxo: em nenhum outro país se vota para tantos cargos. mas em 

nenhum outro. as eleições nacionais têm tão pouca participação. 
Uma outra interpretações associa o declínio da participação à 

fatores demográficos, refletindo uma mudança do perfil do eleito

rado americano. Pesquisas mostram que eleitores que nasceram 

pré New Deal sempre participaram ativamente das eleições. Age
ração New Deal ainda participa ativamente, mas em taxas meno

res do que a geração anterior. Em contraste, gerações mais jovens 
participam em taxas muito menores. Em resumo: a participação 

está em declínio por que os eleitores mais ativos morrem e são 

substituídos pelo~ menos ativos. Ainda que existam controvérsias 
sobre quais são as razões das baixas e declinantes taxas de partici

pação nas eleições americanas, o perfil do eleitor que não compare-
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ce é mais do que conhecido: ele é jovem, negro, tem renda e esco

laridade baixas. 
Os primeiros números publicados na imprensa indicam que 

a taxa de comparecimento das eleições desse ano foi de 51 % 

- um pouco maior do que da última eleição presidencial ( 49%), 

que teve a taxa mais baixa da história. Em muitas conversas, 

ouvi que há um componente estrutural na baixa participação 

muitos americanos pela política. Olhando para os dados desse 

ano, esses analistas parecem ter razão. Nem mesmo uma elei

ção tão disputada como essa, com mudanças bruscas nas pes

quisas e alta imprevisibilidade quanto aos resultados conse

guiu fazer metade dos americanos passar pela seção eleitoral 

para votar. 

nas eleições, que revelaria simplesmente o desinteresse de e - m a n colau@ uper .br 

1. Apenas o Maine e Nebraska adotam um método diferente. Nesses dois estados. utiliza -se o distrito das eleições para Câmara 
dos Deputados como circunscrição para eleição de parte dos representantes: o candidato mais votado no distrito elege o 
delegado no Colégio Eleitoral. Duas outras cadeiras são ocupadas pelo partido do candidato mais votado no âmbito estadual. 

2. Depois desta eleição . certamente eles ficariam com inveja da nossa urna eletrônica. Graças a ela . o resultado das eleições 
para mais de 5 mil prefeitos e mais de 50 mil vereadores foram conhecidos poucas horas depois do pleito. Neste caso. 
felizmente. estamos longe de Pa l m Beach. 
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Prepare sua audição para.as coisas que vou citar: "O que a Corte Suprema desempenha o seu papel e o de outras Cortes 
cristianismo perde sua pureza ao perder sua po- de Justiça. A Corte Suprema chega a avocar a si, o que o Supremo 

breza"; ''Nem tudo que causa um aborrecimento cau- Tribunal Federal no Brasil não pode fazer, matérias de relevância 

sa um dano moral, dano moral é aquele que provoca um social, que afetam ou toda a nacionalidade ou determinados seg

sofrimento de espírito"; "A Justiça se presta, mais do que mentos, ou matérias que se revelem mesmo importantes. Por exem

outras funções, a uma suposição de corrupção. O juiz está plo: a Corte Suprema chamou a si a decisão sobre se o presidente 

sempre decidindo por uma entre duas paixões, entre dois dos Estados Unidos tinha ou não que entregar as fitas das suas 

interesses". Para texto e contexto integrais vá a entrevista conversas particulares, no Caso Watergate. Portanto, se o Estado é 

de Sergio Bermudes. democrático e de direito não assistimos a judicialização ou a 

O qual fala pelos cotovelos, pela boca, pelos olhos e pe- 1 jurisdicionalização do Poder Judiciário. O que assistimos é o fenô-
' las mãos. Com humor, estilo, paixão pelo que faz e sólida : meno do Judiciário cumprindo o papel dele. Como é que funciona a 
1 

cultura. Nascido em Cachoeiro de !tape- ' questão de freio, de contrapeso, no Estado demo-

mirim, Espírito Santo, ali iniciou o curso crático de direito? O Judiciário não sofre controle 

colegial, terminado em Cherokee, Iowa, nos externo, mas recebe o julgamento da opinião pú-

Estados Unidos. Carrega dois ou três gra- blica. Rui Barbosa, no famoso habeas corpus con-

ves pecados, que não esconde, entre os quais 
ser bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado da 

Guanabara e torcer pelo Fluminense (não 
esconde, mas não reconhece como pecados). 
É professor e autor de livros de Direito, que 

escreve em meio ao burburinho das solici
tações multiplicadas pelo brilhante suces

so. Membro destas e daquelas academias e 
associações, nacionais e internacionais, em
penha-se em atualizar, a convite editorial, 

os Comentários ao Código de Processo Civil, 
de Pontes de Miranda. 

As pessoas 

tra Floriano Peixoto, no Supremo Tribunal Fede
ral, acabou concitando os ministros do Supremo a 
dar um habeas dizendo: ''Lembrai-vos, juízes, de 

que vós julgais a causa do povo, mas ele julga 
vossa justiça. E tal a grandeza e a miséria da 
vossa condição que dele não podeis ocultar nem 

as vossas qualidades nem os vossos defeitos". A 
crítica que o Supremo e o Judiciário merecem é 

aquela feita pela imprensa e pelos livros de dou
trina.Trata-se de atuação dos órgãos do Poder 
Judiciário sobre o que diz respeito, aquilo que é 

relevante à vida nacional, desde que seja disci
plinado por norma jurídica. Não existe 

judicialização. Redige primorosamente, mas nega 

envolvimento ou empenho em projetos li

terários. Inteligência suspeita da nega-

perguntam: "Você 
acha que º' J'udici:ário 

é corrupto? Todo 

corrupto?" 
Respondo: "Não" 

INSIGHT-INTEUGtNCIA - Quai,s sêio as crí
ticas que o senhor considera procedentes? 

tiva e sugere aos leitores que encomen-

dem-lhe, além de pareceres, contos, novelas, romances. 

INSIGHT-INTELIGtNCIA - É possível pensar que no médio 
prazo teremos o que se poderia chamar de judicializaçêio do proces
so político brasileiro? 

SÉRGIO BERMUDF.S- Creio que não. Em uma democracia, o 
Poder Judiciário exerce sempre uma função muito relevante. Veja

se o modelo do Estado democrático brasileiro. É idêntico ao do Esta-

BERMUDES - A morosidade, a falta de 

juízes. O Brasil tem um terço dos juízes que efetivamente precisa. 
Muitas vezes há o descompromisso com a função jurisdicional. A 

lentidão, não por força da lei, mas por causa da estrutura do Poder 

Judiciário. E também, infelizmente, a prevaricação. Certa vez, um 
processualista famoso, Hélio Tornaghi, disse que a Justiça era "mais 

enferma do que culpada". Efetivamente, sim. As pessoas pergun
tam: ''Você acha que o Judiciário é corrupto? Todo corrupto?" Res

pondo: "Não". Afinal, seria muito desagradável se o povo desenvol-
do americano. Rui Barbosa, que foi quem emoldurou a República 1 vesse uma função que só se movimenta à base da corrupção. Se 
em termos institucionais, quis trazer para a Constituição Brasilei- fosse assim, deixaria de ter os milhares de livros que tenho. O nos
ra de 1891, a primeira da era republicana, o que havia de funda- so escritório não compra e, por essa razão, já perdemos clientes. E 
mental no modelo americano. Nos Estados Unidos, todos sabemos fazemos isso movido por uma ques.tão de formação. Mas, não fosse 
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por isso, porque também é preciso seguir o conselho dos advogados tença foi adversa a mim, mas analisou o processo, trouxe uma vet

americanos: Don't feed the sharks (não alimente os tubarões). Ao são tal do processo que não se mostrava apelável. Então, não ape

alimentar os tubarões, engordando-os, eles vão se voltar contra você. lei". No Brasil, se disser que não apelou, o cliente manda editar 

O juiz corrupto, o juiz comprado, ainda que possa decidir a seu fa- uma súmula e abre um processo. São Paulo, numa frase lembrada 

vor num caso, em outro decidirá contra. Então, foi criado um mons- por Rui Barbosa, na Oração aos Moços , diz: Bona est lex si quis ea 

troque se volta contra você. Aqui no escritório não consta livro de legitime utatur. Traduzindo: a lei é boa - não é exagero de São 

cheques. O que não impede que nós sejamos· o maior escritório de Paulo - quando for usada para fins legítimos. É verdade. Agora, 

advocacia contenciosa do país. Costumo dizer que ninguém mais não basta ter uma boa legislação. É preciso que seja aplicada. Nin

quer fazer advocacia. guém diz, mas o Código de Processo Civil brasileiro é um dos me-

INSIGHT-INTELIG~CIA - Isso já seria uma resposta, ainda lhores e mais modernos de processo civil do mundo. Ocorre que não 

que de forma oblíqua, à pergunta sobre a morosidade da Justiça e basta ter um grande Código de Processo Civil. É preciso ter pessoas 

a corrupção? 
BERMUDF.S - Por que não consta livro de cheques? Primeiro, 

por uma questão moral. Em segundo lugar, por uma questão de 

formação jurídica. Depois, por estratégia. É a história dos tubarões. 

Felizmente, posso assegurar que o percentual de corrupção mone
tária no Judiciário é muito pequeno. O grande 

em condições de aplicá-lo. A administração da Justiça se faz em 

dois níveis. No primeiro, é preciso que alguém postule a Justiça. A 

Justiça não se exerce espontaneamente. É um princípio básico, cha

mado pelo feio nome de princípio da inércia jurisdicional. Dá a im

pressão de preguiça, mas não é. A Justiça só age quando é provocada. 
INSIGHT-INTELIG~CIA ...., No Brasil pro

voca-se pouco? problema é o descompromisso com a jurisdição. 

O que é isso? Quando o médico é descomprome

tido com a sua função? Quando ele não estuda 

mais, não examina adequadamente os pacien

tes. Um juiz será descomprometido com a fun

ção jurisdicional seja porque não se interessa 
mais pelo processo - é mais um processo que 

leva pela rama-, ou quando ele, pelo exercício 

reiterado da função, acaba desenvolvendo uma 

insensibilidade para o problerpa processual. É 
claro que não podemos esperar que o juiz fique 

sensível a cada um dos dramas dos processos, 

pois julga milhares de processos. Poucas vezes 

se parou no Brasil para discutir com a opinião 

pública internamente, no âmbito do Judiciário, 

da comunidade forense (advogados, juízes, Mi

nistério Público, serventuários), as dificuldades 

na administração da Justiça. 

É preciso seguir o 
conselho dos 

BERMUDF.S - Não. Provoca-se muito! 

INSIGHT-INTELIG~CIA - Achamos que 
provoca-se pouco. Tanto quanto no Sul da Itá
lia. Gostaria de saber: essa avaliação da Justi
ça é original do Brasil ou apresenta similarida

de com a Itália? 

advogados americanos: 
Don't feed the sharks 

(não alimente os 
tubarões) 

INSIGHT-INTELIG~CIA - Fale mais so-
bre estas dificuldades. 

BERMUDF.S -Temos um número insuficiente de juízes. Nin

guém fala, por exemplo, dos advogados, mas apenas da legislação 

que institui um número demasiado de recursos. Mas há advogados 

que se valem inescrupulosamente destes recursos. Uma vez con

versava com um advogado, em Londrina, e ele me narrava uma 

sentença contrária. Eu disse: ''Você apelou?'' Ele respondeu: "Não''. 

E falei: "Por quê?" "Não tinha base de direito para apelar. A sen-

BERMUDF.S ..'.. Quando digo provoca-se é pro

por uma ação. Há muitas ações propostas no Bra

sil, muito mais do que na Itália. A jurisdição, a 

administração da Justiça, se faz em dois tempos: 

você provoca a Justiça, isto é, pede a administra

ção da Justiça. Em termos de provocação, o Esta

do não administra a Justiça espontaneamente. É 
preciso que se peça. E como é feito? Propondo uma 

ação. No âmbito penal, o Ministério Público pro

põe as ações, ou, em menor número, as partes 

propõem a ação. 

INSIGffi:.INTEIJGiN°CTA - Em 1988, o IBGE, 
em sua PNAD, no suplemento sobre associa

tivismo, violência e justiça, trouxe dados bem interessantes. Os nú

meros de postulação seguramente devem ser muito grandes. Mas, de 

acordo com a pesquisa, pouco mais de 30% admitiram ter recorrido à 

Justiça, apesar de terem o direito atingido ém conflitos. 
BERMUDF.S - Este é um fenômeno que ocorre com maior inten

sidade nos países de Terceiro Mundo, como o Brasil. Por quê? Porque 

está instilada na alma do cidadão a idéia de que não_ adianta ir à 
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Justiça porque é cara, lenta. Em direito penal, existe uma expressão 

que se chama cifra negra, que esconde o percentual dos crimes ou 

das contravenções que nunca foram objeto de apuração ou de punição 

pelo Estado. É bem possível que todos nós nesta sala já tenhamos 

cometido umas três ou quatro contravenções. Talvez uma buzinada 

inoportuna ou uma ultrapassagem ousada, uma violação a um sinal. 

Talvez mais do que uma contravenção, um crime mesmo. Pode ser 

que tenhamos dito, sem provas, que um sujeito é ladrão. A cifra ne

gra é muito grande tanto em matéria penal como em matéria cível. 

O açougueiro que não nos vende adequadamente a 

carne. Uma vez vi uma portaria da Sunab dizendo 

cumprir o preceito de alguém que trairia Jesus. Era preciso que al
guém faça aquilo que em inglês se chama dirty work, o trabalho sujo, 

o trabalho sórdido. Mas o cristianismo perde a sua pureza ao perder 

sua pobreza. No dia em que Constantino, ao perder a batalha vê no 
1 

céu uma cruz com um dístico ln hoc signo vinces (com este sinal 

vencerás), manda os seus soldados colocarem uma cruz nas suas es

padas e lanças, e vence a batalha, converte-se ao cristianismo na 

, esteira do que tinha acontecido à sua mãe, Helena. Assim, trouxe o 
1 

: cristianismo das catacumbas para os palácios. E, aí, o cristianismo se 
1 

corrompe, pois começa a experimentar o poder tem-

poral. É claro que até nos Estados Unidos existe 

que era proibida a venda de carne com aponevrose. 

Cheguei em casa e fui ver o que era aquilo. 

Aponevrose é a popularíssima pelanca. Se a porta
ria se destina ao conhecimento público, o nome ade
quado é pelanca e não aponevrose. Se você com
prou carne com pelanca e não reclamou, foi violado 
em um direito. Há muitos casos em que você é víti

ma de uma lesão, mas acaba com a expressão fa
mosa de jeca-tatu: ''Não paga a pena!" Não paga a 

pena ir à Justiça. Uma vez estava em um determi
nado local, fui almoçar com um amigo, advogado, 
quando voltamos um poste tinha caído e causado 
um dano ao carro dele. Eu disse: "Escuta, vamos 
acionar ... " Ele disse: "Você é louco!" Há um núme
ro imenso de casos não-penais que ficam nas cifras 

negras. É claro que nos países onde a Justiça é mais 
rápida, as pessoas se sentem mais estimuladas a 

procurá-la, inclusive por causa do retorno. Neste 

aspecto, a busca pela Justiça no Brasil será menor 

do que a que ocorre nos países de Primeiro Mundo, 

como nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde a 

Justiça é mais eficaz. 

No Brasil, é 
preocupante o 
problema da 

corrupção. Um ministro da Suprema Corte ameri

cana decidiu um caso de uma empresa que havia 

dado um donativo a uma fundação da qual ele era 

presidente. O ministro foi obrigado a deixar a Corte 
Suprema. No Brasil, é preocupante o problema da 
indústria das perdas e danos. V árias juízes pedem 
indenizações por danos morais causados por fatos 

simples. Nem tudo que causa um aborrecimento 
causa um dano moral. Dano moral é aquele que aca
brunha, provoca um sofrimento de espírito. Um 

aborrecimento diurno e diário não provoca danos 
morais. É claro que se alguém me diz alguma coisa 
mais forte, causa um aborrecimento, mas não pro
voca um dano moral. Dano moral me causará quem 

me insultar, quem falar mal de mim aos quatro 

ventos. O dano moral está se convertendo em uma 
indústria. Assim, postulação da Justiça é uma coi

sa; outra é a prestação. Há a postulação por parte 

dos advogados, do Ministério Público, dos defenso

res, e, às vezes, das próprias partes naqueles casos 

em que podem comparecer em juízo, em casos me

nores. Critica-se muito a prestação, mas não a 
postulação, que é muito deficiente. Os advogados 

indústria das perdas 
e danos. Vários 

juízes pedem 

indenizações por 

danos morais 

causados por fatos 
simples 

INSIGBT-INTEIJGtNCIA - AJusti,çaacaba 
com a corrupção, ou a corrupção acaba com a possibilidade de uma 
taxa ótima de justiça? 

BERMUDES - Onde houver o bicho homem, existe corrupção. 

Este é o grande problema. A Igreja, enquanto estava nas catacumbas, 
talvez houvesse alguma corrupção, talvez houvesse lá um Judas. Hoje, 
em Teologia, discute-se muito sobre se Judas tenha sido um traidor. 

Jesus Cristo diz uma frase sobre Judas, que serviu para fundamen

tar o entendimento de que talvez fosse a única pessoa da qual se 

tivesse certeza de estar no inferno. Jesus diz: "Este é melhor que não 
tivesse nascidd'. Entretanto, hoje, uma corrente acredita que ele veio 
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em si, quando entram num processo, contribuem para a excelência 

da prestação jurisdicional pela altitude do que se põe em debate, e 

pela opulência do seu debate. Isso provoca o juiz, estimula o juiz. Há 
um processualista italiano, Piero Calamandrei, advogado em F1oren
ça, autor de um livro notável intitulado Elogio dei giudici fatto da un 
avvocato (o elogio dos juízes feito por um advogado). Na verdade, Piero 
Calamandrei não fez elogio, senão no sentido etimológico; produziu, 

isso sim, uma análise da profissão de juiz e da profissão de advogado. 
Ele disse que pela natureza da atividade, da função de julgar, se você 
entra no foro esperando que ali só se conseguem as coisas mediante 
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solicitações, influências, jogos ocultos, você vai receber de volta, am- i "Meu amigo, você acha que se eu tivesse outra cara, usava esta?". 
1 

pliadováriosvezes, o seu temor. Vai verificar que em vez de estar no : Quer dizer, se houvesse outro processo, usava-se este? Hoje, em 
1 

templo austero da Justiça - a expressão é dele - está numa i uma sociedade dinâmica, fim de um século, início de outro, em que 
1 

alucinante barraca de feira. Isso porque a Justiça se presta, mais do : tudo é ágil, você aperta um botão, este botão te comunica imediata-
' que outras funções, a uma suposição de corrupção. : 

O juiz está sempre decidindo por uma entre duas 

mente com um som que, talvez, esteja se passan

do a milhares de quilômetros de distância. Há o 
paixões, entre dois interesses. Se nós dois estamos 
litigando, e ele vai decidir lá ou cá. Não estou que

rendo dissimular a existência de corrupção. Um juiz 

pode ser corrupto, mas todos os juízes não são cor

ruptos. O professor Hélio Tornaghi diz que a Justi

ça é "mais enferma do que culpada". É emperrada. 

Mas nós não podemos deixar de fazer a abstração 

de que em grande parte há uma culpa dos advoga

dos, que postulam muito mal, não estimulam o juiz. 
Os postuladores (advogados, Ministério Público e de
fensores) têm que arcar com parte da responsabili
dade das mazelas do Poder Judiciário. Mesmo por
que é uma sandice, uma aberração, conceber-se o 
Poder Judiciário como umà'moeda de um lado só, 
constituída só pelo juiz, apenas porque é impressa 
por quem administra e não por quem postula. Por 
que nos países do Primeiro Mundo a situação é me
lhor? Pelo mesmo motivo pelo qual a educação, a 
saúde pública e a formação cultural são melhores. 
É uma questão cultural. 

Nos Estados Unidos, 

o advogado é 
definido como um 

sujeito que você 
contrata para se 

proteger das ciladas, 
dos embustes, das 
armadilhas de um 

colega dele 

milagre da Internet, as drogas e as conquistas do 

homem. Hoje há tribunais americanos estabele

cendo a vida provável de 105 anos. É algo maravi

lhoso se lembrarmos que Mozart morreu aos 36 

anos. O fato de o processo não ter uma solução 

imediata faz com que as pessoas busquem formas 

alternativas. SãoaschamadasADRs-Altematives 

Disputes Resolutions, as soluções alternativas para 

as disputas, significando isso que você tem que 
buscar uma alternativa para o processo. Nas gran
des questões, há o juiz arbitral. Ele tem a vanta
gem de fazer com que a questão seja julgada por 

um especialista, mas é muito cara. Qual a alter- , 
nativa que hoje se apresenta? Os juízes de Peque
nas Causas, mas onde as questões complexas não 

podem ser julgadas, porque há pouco tempo. A im
perfeição do julgamento dele é tolerada, conside
rada a pouca relevância dos casos. Os alemães di
zem que eles se ocupam de bagatelas. Mas o insti

tuto está dando resultados. O surpreendente nos 

Estados Unidos é a mediação. Em que consiste? O INSIGHT-INTELIG~CIA - Não obstante, a 
opinião pública dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália é i convencimento dos litigantes, dos contendores da conveniência de 

1 

praticamente igual à opinião pública brasileira sobre a Justiça. i se celebrar um acordo judicial. E os mediadores nos Estados Unidos 
BERMUDES -Sem dúvida. A opinião pública americana é ex

tremamente hostil com os advogados. Há várias definições de advo

gados. Por exemplo: o advogado é um sujeito que você contrata para 

se proteger das ciladas, dos embustes, das armadilhas de um cole
ga dele. A revista Times publicou uma reportagem de capa sobre 
advogados: Laws seguido daqueles sinais que representam pala
vrão. O processo judicial, ocorra aqui, nos Estados Unidos, no Nepal, 

é sempre lento para responder às necessidades. É que o litígio ocor

re hoje, e as pessoas querem uma resposta para hoje. O processo 

judicial é lento, caro e imperfeito. Mas o mundo não produziu ou
tras alternativas. É aquela história: conta-se que um político muito 

feio, que tinha uma cara muito feia prometeu a um determinado 

eleitor um determinado serviço. O eleitor foi lá dois meses depois, 
e ele disse: "Olha, esqueci completamente do seu pedido". E o elei

tor: ''Mas o senhor ainda me fala com esta cara!". E ele respondeu: 

agem de uma maneira espetacular. O mediador vem e diz assim: 

"John quer receber de Paul a importância de US$ 12 mil". O medi

ador, que é um advogado, proibido de se pronunciar sobre o direito, 
não diz: "John tem direito, Paul não tem". Diz o seguinte: "Vamos 

assumir que John tem direitos. O senhor está dizendo que tem 
direito, estou de acordo no processo judicial" - e aí os americanos 
são bambas em ilustrações, comparações-, "se o senhor começar 

com um processo, se o Paul contestar, o senhor vai levar três anos 

para o reconhecimento do seu direito. Dentro de três anos, os US$ 

12 mil, corroídos pela inflação, serão uma cifra bem menor, mas 
considerando o que o senhor poderia fazer com eles ... ". O sujeito 

começa a perceber uma verdade traduzida naquilo que o povo 
magnificamente percebeu antes. Platão disse que temos a intuição 
primitiva da verdade. O povo tem e traduz isso muitas vezes em 
ditados espetaculares como: ''Urubu, quando dá azar, o debaixo caga 
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no de cima". Até em termos de construção literária é lindíssimo. 

Há uma oração temporal, interrompida, fica um anacoluto, e o "de

baixo caga no de cima" não é a principal da temporal, é uma outra 

oração, outro período vinculado idealmente à primeira proposição. 

O povo vem e diz assim: ''Mais vale o mau acordo do que uma boa 

demanda''. Mais vale fazer um acordo do que ganhar, mas daqui a 

muito tempo. Costumo dizer aos meus alunos que muitas vezes 

você sai da triblina emocionado, comovido depois de um julgamento, 

que é dilacerante. Você sai gelado, tombado, aniquilado. Lembro de 

um verso de Thomás Antônio Gonzaga: "A glória que vem tarde, já 

vem fria". 

INSIGBT-INTELIG°tNCIA - A taxa de admi
nistração ótima da Justiça não pressupõe uma cer

ta hierarquia do que vai ser julgado e punido para 
efeito de que os casos menores não se sobreponham 
a casos maiores? Não seria o caso de hierarquizar 
quais são os processos que devam ser julgados 
prioritariamente, visando, assim, reduzir o nível 
de injustiça na sociedade? Em síntese, há que ha
ver uma ordem na apuração? 

de que existe uma coisa chamada Constituição que as protege. O 

consumidor tem idéia de que tem direitos diante das pessoas, dos 

prestadores finais de serviços, diante dos entregadores de bens, 

dos fornecedores de bens. Tudo isso mostra que há um clima jurídi

co favorável. E mais: a reação muito positiva das pessoas à corrupção 

também é um fenômeno que está sendo celebrado. Não podemos 

nos deixar embarcar nas águas da exacerbação. Os romanos diziam 

com muita propriedade: Summum jus, summa injuria. Em termos 

literais: O sumo direito, a suma justiça, a suprema justiça leva à 

! suprema injustiça. Para fazer justiça, comete-se a injustiça. 

: INSIGBT-INTELIG°tNCIA - Quais são os obs-

táculos à difusão e ao aprimoramento da consci

ência jurídica da população brasileira? 

BERMUDES - Sim, mas o grande problema é 

o seguinte: não é possível hierarquizar, porque to

dos os casos precisam ser decididos. O caso de me
nor envergadura para fins sociais é fundamental 
para as partes em litígio. Não há dúvida de que é 
preciso encontrar uma solução, mas feita em cima 

'de casos relevantes para um segmento ou para 
uma comunidade. É o que se chama no direito ame

ricano de relevant or meritorious. Quando há uma 
repercussão coletiva vale a pena dar uma prece-

A preocupação 
do anormal impede 

que celebremos 
muitos êxitos que 

têm sido alcançados 

BERMUDES- São os mesmos obstáculos à di

fusão da cultura no Brasil. Não é fácil. Precisa 
ser feito paulatinamente. Hoje há uma opção nos 
meios de comunicação pelo entretenimento, pela 
diversão, e não pela formação cultural. O Estado 

também, pela falta de recursos, não se dedica a 
este aspecto, que é uma das atribuições dele. Há 

uma série de causas; algumas enxergamos, ou

tras, não. É como a história dos cegos descreven
do um elefante: um cego pegava uma perna do 
elefante e dizia: "É um tr~nco". O outro pegava a 
tromba e dizia: "Não, é um tubo". O outro, pegan
do um rabinho, dizia: ''Não, é um espanador". To

dos estavam certos, e todos estavam errados. 

INSIGBT-INTELIG°tNCIA - A indústria de no Judiciário 

dência. De certa maneira, a lei dá uma precedên-
1 

perdas e danos mais parece um carcionoma do 
Judiciário. Na Justiça recursiva, o abuso de po-
der econômico acaba se consagrando, porque quem 

eia, põe os casos perante tribunais mais altos, como a ação direta de ' tem mais recursos, e pode amortizar facilmente na sua renda um 
inconstitucionalidade à lei federal. É um ato normativo ajuizado escritório de maior qualidade, um advogado com maior capacida
diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precisamos arrumar o de, acaba levando o seu adversário ao limite do desespero e da 
Poder Judiciário como um todo. Você está preocupado com o cano da exaustão. 
sua casa que vazou, mas está pouco se importando cbm os canos BERMUDES- Não se pode ignorar este fato. Se você precisa 

que estão cumprindo o papel deles, lêvando água fria ou quente , de um médico, procura um bom médico. O mesmo vale para uma 
1 • 

para o seu banheiro, ou seja lá aonde for. Enfim, estamos perma- : cozinheira ou um engenheiro. No elenco das prestações de servi-
nentemente preocupados com o anômalo. A preocupação do anor
mal impede que celebremos muitos êxitos que têm sido alcançados 

no Judiciário. Uma Justiça mais próxima das pessoas, inclusive 
através dos juizados especiais; o crescimento de juizados; o 
revigoramento ou desenvolvimento de uma mentalidade constitu

cional e jurídica por parte da população. As pessoas têm uma idéia 
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ços, há profissionais que, por estes fatores econômicos, são remu
nerados a um preço menos acessível do que outros. Isso é inerente 
ao modelo em vigor. É óbvio que num quadro desigual uma parte 
tem um bom advogado e, a outra, não. Mas como superar estas 
diferenças, fazendo com que todo mundo seja igualmente represen

tado? Não sei. 
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INSIGBT-INTEIJGiNCIA - Um ex,emplo: a situaçã.o em que a um quisto social. Como o direito responde a isso? O direito pune a 

demanda é proposta para obter a capitulaçã.o da outra parte, sem 

mérito jurídico, mas com a força de uma ilustre banca de advoca
cia. Quem protege o réu do advogado? 

BERMUDF.S - Neste caso, uma parte contratou um grande ad

vogado, competente, e a outra não tem um advogado tão competen

te, e o objetivo de uma é levar a outra a ser subjugada? 

INSIGBT-INTELIGiNCIA- Exatamente. 
BERMUDES - Esse é um dos grandes problemas dos proces-

posteriori com perdas e danos, ou pune de qualquer maneira as pes

soas que se precipitam, que fizerem isso violando um dispositivo le

gal. Agora, opinião, todo mundo tem que ter. 

INSIGBT-INTEIJGiNCIA - Nã.o haveria uma ponte para tor
nar mais fácil o aprimoramento da cultura jurídica do país? 

BERMUDES - Os elementos de formação da cultura jurídica 

atuam. Mas nós não podemos pretender construir da hora para a 

noite uma sociedade ideal. Da maneira como estamos colocando aqui, 

sos. Não há uma súmula especial. A lei diz que o juiz tem que a sociedade ficaria muito arrumada. Não há ainda condições para 
fiscalizar. Em primeiro lugar, o juiz deve ter uma formação jurídi

ca adequad~ e moral para ficar numa posição de absoluto equilfürio, 

mesmo entre postulantes desiguais. A lei determina ao juiz que 

aplique sanções àquelas pessoas que se valem do processo judicial 

não para resolver o conflito, mas com outros objetivos. 
INSIGBT-INTELIGtNCIA - O senhor concorda, então, que 

está consagrada a indústria de perdas e danos? O que ocorre na 
realidade é que o juiz acaba observando muito pouco o real obje
tivo dessas ações. 

BERMUDES - Não é isso. O que vem consagrando a indústria 
de perdas e danos é a errônea compreensão do que seja dano 
indenizável, especialmente do ponto de vista do dano moral. É pre

ciso distinguir o aborrecimento inerente à vida da perda efetiva, 
que é um dano suscetível de indenização. Beaumarchais, tido como 
precursor da Justiça do Trabalho, parece ter dito que um dia preci-

isto. Quando advogamos, postulamos a Justiça, imaginando um juiz 

ideal. É que se imaginássemos um juiz corrupto, safado, burro, pre

guiçoso, obviamente o trabalho seria desestimulado. Muitas vezes 

abro o dicionário, na madrugada alta, para evitar a repetição de um 
vocábulo, a fim de fazer com que a frase adquira maior vigor, maior 
elegância. Pois bem, quando nós cuidamos desse problema, de cor
reção das instituições, pensamos na sociedade dos nossos sonhos. 

Isso não impede que tenhamos consciência de que existem estes 

problemas, que só serão solucionados no tempo. 
INSIGBT-INTELIGiNCIA - Isso é antifundamentalista. 
BERMUDES - Há muito tempo deixei de me rotular, de me 

filiar. Tirante a Igreja Católica, ao Fluminense, ao qual sou filiado 

por uma questão quase histórica e a Ordem dos Advogados, a qual 
sou filiado por necessidade jurídica, não me filio mais. 

INSIGBT-INTEIJGiNCIA - Por sua preocupaçã.o com os vocá-
sava haver uma Justiça que compensasse uma desigualdade econÔ· bulos, e pela literatura que o senhor apresenta na revista eletrônica 
mica, que é a desigualdade entre patrões e empregados, por uma NO. COM, vou pedir não só um livro para nos ajudar, mas uma 
desigualdade jurídica. Na verdade, é preciso que se aplique a lei. E peça de ficçã.o ou um poema, que certamente existe na sua cabeça. 
a lei, sendo imparcialmente pratica.da, vai beneficiar ora um, ora BERMUDF.S -É sua imensa gentileza. Na cabeça, há vários, 

outro, dependendo de quem tenha razão. mas não sou o Graciliano Ramos. Certa vez, Graciliano mandou 
INSIGBT-INTEIJGiNCIA - A reconhecida morosidade do Ju- para o Ministério da Educação um relatório. E o presidente da Re-

diciário, que em parte é inerente à sua própria administraçã.o para 
efeito de evitar juízos precipitados e ter uma taxa ótima de admi
nistraçã.o de Justiça, é razã.o suficiente para a defesa de julgamen-

pública leu e disse: "Quem tem isso, tem um romance na cabeça". 

Foi ver e não tinha um romance, mas dois. Na minha não tem 
nada. E sabe por quê? Ainda vou fazer uma crônica com o título 

tos sumários, sobretudo por parte de instituições que não têm o ''Nestes termos pede deferimento". O maior cronista brasileiro é o 

mandato da sociedade para fazer isso? Estou me referindo funda- meu conterrâneo Rubem Braga. Você pega as coisas e são tão do

mentalmente aos processos políticos, no caso da imprensa e da opi- l ces, espontâneas. É um grande estilo. Depois você escreve alguma 

nião pública, que resolvem os casos antecipadamente. l coisa, e olha o que escreveu; aquilo está envenenado com um chei-
BERMUDES- Este é um problema muito sério. Todo mundo tem i ro, as frases saem engomadas. Isso decorre não só da falta de talen

uma opinião sobre tudo. Isso é da índole do ser humano. A imprensa l to, mas também da perturbação pelo estilo forense. Não se pode 

muitas vezes crucifica alguém por antecipação. A imprensa apontou l esperar que escreva bem uma pessoa que passou a vida redigindo 
1 

suspeitos pela morte do Léon Eliachar. Vários daqueles, senão todos, i coisas que acabem sempre com "nestes termos pede deferimento". 

não teriam praticado o crime. A imprensa arrasou o conceito, a tran

qüilidade daquelas pessoas. Aquele caso dos nazistas lá no Sul. Isso é 

1 
1 
1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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eis a questão 
LEILAH LANDIM E MARIA CHI SCALON 

Antropóloga Socióloga 

Che Guevara já definia que el trabajo voluntario es 

una escuela creadora de conciencias, em frase 

imortalizada num monumento de Havana. Por aqui 

e mais recentemente, segundo o Programa 

Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária 

lançado em 97, "o voluntário é o cidadão que, 

motivado pelos valores de participação e 

solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento, de 

maneira espontânea e não-remunerada, para causas 

de interesse social e comunitário". 
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denominado trabalho voluntário, ao qual vem as

sociada a também não compulsória doação de bens 

ou dinheiro por indivíduos para alguma causa 

social, é expressão que geralmente recobre rela

ções variadas e estruturantes da sociedade, nos 

mais diferentes contextos, com os mais diversos significados, con

seqüências, possibilidades de enquadramento: dar, receber, retri

buir, participar, pertencer ... 

Na terra onde o giving of time and money para associações de 

todo o tipo e feitio faz parte do quotidiano da maioria da população 

(69% doam dinheiro e 50% fazem trabalho voluntário, nos Estados 

brasileira, elas raramente se constituíram como uma questão, da 
forma como está sendo agora construída e levada a público - como 

atestam por exemplo as freqüentes matérias na mídia sobre inicia
tivas individuais exemplares, campanhas de doação, páginas de 

Internet de oferta e procura de voluntários, cursos de capacitação 

ou promoção do "voluntariado empresarial" entre funcionários, e 

por aí vai. 

Nesse campo de novos reconhecimentos, sem dúvida têm peso 

iniciativas em instâncias oficiais que legitimam e colocam no espa

ço público a doação de tempo e dinheiro como questão. Mais precisa

mente no caso do voluntariado, pela primeira vez objeto de regulação 

Unidos) - doações por sua vez referenciadas a um imaginário jurídica. A Lei do Voluntariado, sancionada em 18 de fevereiro de 

cívico e marcadas pelos ideários da precedência da sociedade com 1998, formaliza que "considera-se serviço voluntário": "a atividade 
relação ao Estado- o debate sobre essas práticas entra na moda não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de 
com os tons dos anos 90. Como se viu, também lá faz parte da qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, 
discussão a possível funcionalidade de atividades antigas da "soei- que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, re
edade civil" diante, agora, do enfraquecimento das políticas soei- creativos ou de assistência social, inclusive, mutualidade" (Lei no 

ais. Mas sobretudo, voluntariado e doações vêm aí ocupando um 9.608, Diário Oficial da União, 18/02/98). 

lugar em discussões que acumulam vasta literatura, como a da Ao mesmo tempo a Comunidade Solidária, através da Primeira 
suposta crise do engajamento cívico, do capital social, da tradição Dama Ruth Cardoso, lança o Programa Voluntários (novembro de 
associativista norte-americana, nas décadas finais do século. E 1997), acompanhado de Seminários Regionais de Promoção do 
debates análogos se desenvolvem em con- Voluntariado e da criação de Centros de 
textos diversos. Sobre um pano de fundo Referência do Voluntariado espalhados 

global e bem conhecido de fenômenos di- Retomam-se velhos con- por diversas regiões do país. Visa-se aí a 
ferenciados (transformações do Estado e 
predominância do mercado, desprestígio 
de organizações representativas tradici

ceitas ou categorias como 

solidariedade, caridade, 

"implantação de uma cultura moderna 
do voluntariado, preocupada principal
mente com a eficiência dos serviços e a 
qualificação dos voluntários e institui
ções''. Não se excluem ações e disposi

ções preexistentes: "Reconhecendo o vi
gor e a amplitude do esforço generoso de 

cidadãos e instituições'; no entanto o Pro-

onais, afirmação de identidades étnicas reciprocidade, dádiva, 
e religiosas, a chamada exclusão social 

etc.), retomam-se velhos conceitos ou ca
filantropia, discutindo-se o 

tegorias como solidariedade, caridade, re

ciprocidade, dádiva, filantropia, discutin

possível reposicionamento 

de práticas e valores 

do-se o possível reposicionamento de prá a eles associados grama 'íem como missão contribuir para 
a promoção, valorização e qualificação do ticas e valores a eles associados, na cena 

contemporânea - e acrescente-se a já 

prolongada revisita ao conceito de sociedade civil. 

No Brasil de repente, nos finais dos anos 90, começa a aparecer 

uma inédita discussão sobre o "trabalho voluntário" e a "doação in

dividual". Um debate quase nada acadêmico e desenvolvido sobre
tudo em campo fronteiriço ao das próprias instituições privadas de 
ação social, de algumas agências governamentais e dos grupos do 
setor privado que vêm criando o novo campo do "investimento social 

empresarial". Se práticas que podem ser reconhecidas e enquadra-

1 

: trabalho voluntário no Brasif', sendo que 
1 

: "A nova visão do trabalho voluntário não tem nada a ver com 
caridade e esmola nem com ocupação de quem sofre de tédio': Tem 

a ver com "cidadania participativa", ao mesmo tempo que com "efi
ciência e resultados".(Documento da Comunidade Solidária, s/d). 
Como diz Miguel Darcy de Oliveira, conselheiro da entidade, a Lei 
chega quando o "próprio conceito de voluntariado está passando 
por um profundo processo de transformação no país." (Agir, Infor
mativo do Programa Voluntários no 4, abril de 1998). 

das como doações e voluntariado sempre existiram na sociedade : Essas são concepções, por sua vez, que se vêm produzindo e 
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disseminando através dos canais internacionalizados compostos 

por fundações - sobretudo norte-americanas - ONGs e orga

nismos das Nações Unidas. Multiplicam-se encontros, articula

ções, financiamentos para projetos de capacitação e promoção 

do trabalho voluntário. E muito mais às vésperas de 2001, que 

foi escolhido pela ONU como o Ano do Voluntariado. 

Essas questões caem, no Brasil, em 

terreno de fertilidade incerta. Não é à 

ções, ou donativos, termo mais usual e que evoca o mundo da cari

dade e do dom. 

Em resumo e como se vê, um passeio por determinados canais 

onde a "doação de tempo e dinheiro" tem sido colocada na agenda, 

leva a questões clássicas como a das vicissitudes brasileiras nos 

encontros e desencontros, superposições ou combinações entre as 

lógicas da cultura cívica e a de rela

ções tradicionais, da igualdade e da hi-
. . 

toa que estudos e documentos sempre 

têm a necessidade de definir, afinal de 

contas, de que estamos falando. As 
idéias de voluntariado e doações nos 

remetem para o vasto campo de práti

cas abaixo da linha d' água, das formas 

de sociabilidade marcadas pela 
pessoalização, dos laços de solidarieda
de e variadas redes comunicativas e 

No Brasil, 50% das pessoas erarqma, ou como se queira - ques-

fazem doações em dinheiro ou 
tões colocadas, nesse caso, no quadro 

de um projeto que, como tantos outros, 
pretende uma conversão de consciên

cias e práticas. 

bens para instituições - 21 % 

doam dinheiro e 29%, apenas 

bens (esses, na sua grande No entanto, não há dados que per

mitam conhecer os significados - e 
o alcance do reconhecimento social -
que assumem os termos "doação" e 

"voluntariado" no Brasil. E nesse sen

parte, alimentos) 

de reciprocidade às quais correspon-

dem obrigações diversas - como se sabe terrenos, por aqui, signi
ficativos na composição do tecido social e particularmente frágeis 
quanto a componentes cívicos. Atravessamos fronteiras pouco níti
das entre o religioso e o secular, entre o público e o privado, onde 
tudo indica que as idéias associadas a esses termos tendem a se 

distanciar dos processos de individualização, enquanto atividades 
de "talentos" autônomos, qualificadas e instrumentais para atingir 
objetivos cívicos baseadas em padrões de qualidade dos resultados. 

Mas chegando mais perto das propostas modernizadoras acima, do
ações e voluntariado remetem também ao amplo universo de orga

nizações privadas voltadas para a ação social, parte dele recente e 

permeado pelos valores e práticas relacionados à lógica de direitos 

e cidadania, representando papéis significativos no cenário político 

e social do país. É quando inclusive o jogo de enquadramentos che
ga até as práticas socialmente definidas como "militância", tam
bém rebatizadas: conforme se diz em um trabalho da ABRINQ (as

sociação de fabricantes de brinquedos), pioneira na ação social em-

tido, como não poderia deixar de ser, seria inevitável passar 
pela história de iniciativas governamentais. O último programa 
de estímulo ao voluntariado, anterior ao implantado no atual 
governo, durou de 79 até os inícios dos anos 90: o PRO NA V -
Programa Nacional do Voluntariado da LBA (Legião Brasileira 
de Assistência). Esse atuava através de Núcleos do Voluntariado, 
e um relatório de 1987 nos informa que estavam então funcio

nando no país l .040 Núcleos de Voluntariado e 5.454 grupos de 
voluntários, dedicados à ''promoção social das populações caren
tes, procurando alcançar não só o equacionamento, mas a redu
ção dos problemas sociais". Fazia também parte do programa a 

criação de campanhas de doação variadas, incluindo o eterno 

modelo "adoção" (onde as secas nordestinas eram questão im

portante, chegando a provocar projetos originais com o "Adote 

uma Viúva da Seca"). A presidência de honra do PRO NA V cabia 

à Primeira-dama do país e sua estrutura era centralizada (vale 
dizer, diferentemente da dos Centros de Referência atual, que 

presaria!, "Em síntese, acreditamos que o voluntário esclarecido são organizações autônomas formadas por entidades da socieda

trabalhe como um militante(. . .) Por que então não ver o voluntário ' de civil), com as primeiras damas dos estados assumindo as fun

de hoje também como um militante?'' (Voluntários-Programa de ções de Coordenadoras Estaduais e as mulheres dos prefeitos a 

Estímulo ao Trabalho Voluntário no Brasil, Fundação Abrinq pelos de Coordenação Municipal, no clássico modelo de facilitação do 

Direitos da Criança, 1996). clientelismo e da assistência por mulheres da elite. Mas como 

Observe-se que, se não há tanta discussão envolvendo as doa- funcionavam esses núcleos e grupos? O que aconteceu comes
ções individuais- essa tem-sedadosobretudocomrelaçãoainicia- ses ditos milhares de voluntários, uma vez extinto o programa? 

tivas do setor empresarial- os que fazem trabalhos voluntários, , Sem poder responder a essas perguntas, cabe no entanto obser-
' como se verá adiante, caracterizam-se por também realizarem doa- l var que uma iniciativa governamental tão longa e generalizada 
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não pode ter passado em branco, em termos de marcar repre

sentações sobre o "voluntariado" e as "doações", no país. 

Bem, mas em que pesem passadas e presentes interpretações, 

enquadramentos e apropriações, nesse terreno o brasileiro, no en

tanto, se move. 
Quantos são os que fazem doações (ou donativos, como inclu

ímos na pergunta) e trabalhos voluntários 

no país? 

dos dentro de seu contexto. No caso do Brasil, considerando fatores 

como o grau de pobreza existente, a debilidade da cultura 
associativista ou da participação institucional, a quantidade de pes

soas e as doações realizadas parecem significativa.s. Outra possibi

lidade de analisar o significado material dessas doações individuais 

é medir seu peso pelo lado das instituições que as recebem. Uma 
pesquisa sobre as fontes de recursos para o 

No Brasil1 , 50% das pessoas fazem doa

ções em dinheiro ou bens para instituições -

21 % doam dinheiro e 29%, apenas bens (es

ses, na sua grande parte, alimentos). 

Os 21 o/o que doam 
enorme conjunto das organizações registradas 

como sem fins lucrativos revelou que as doa

ções de indivíduos são responsáveis por 14% 

do financiamento total do setor (as empresas 
dinheiro acumularam 

São 44.200.000 indivíduos, ou o equivalen

te à população da África do Sul. Se somarmos 

a esses os que fazem doações apenas para pes
soas, diretamente (sem passar por institui
ções), chegamos a quase 80%, perto de 
70.000.000-4 entre cinco indivíduos adultos 

algo em torno de 

R$1.703.000.000 em 
doam 3,2%, o governo participa com 14,5% e 

68% de recursos vêm de receitas próprias

proporções que estão na média para a América 

Latina, segundo dados da mesma pesquisa). 

doações. O valor médio 

da doação individual é 

de R$ 158,00 por ano Quanto à distribuição, o padrão brasileiro 
não foge ao também encontrado em outros con-

doa algo para alguma entidade ou alguém, em algum momento. 

Isso, levando-se em conta que a amostra incluiu pessoas com mais 
de 18 anos e que vivem em cidades com mais de 10.000 habitantes, 

em todo o país. 
E quantos realizam "trabalho voluntário, ou seja, atividades 

que as pessoas fazem de graça para ajudar instituições ou pessoas 

que não sejam parentes e amigos", conforme se perguntou no ques
tionário? São 22,6% os que doam alguma parte que seja do seu tem
po para ações de "ajuda" a alguma entidade ou pessoa fora de suas 

textos: uma enorme quantidade de pequenas 
doações- ·65% dentre elas é de menos de R$ 100,00 anuais, sendo 
que 41 % doa menos que R$ 20,00 por ano. O pessoal doa pouco, mas 

doa. As grandes doações- acima de R$ 500,00- somam apenas 

4 % dos casos. A desigualdade econômica parece estar refletida tam
bém na enorme desigualdade de faixas de quantidades doadas: es
sas 4% de pessoas que fazem grandes doações são responsáveis, no 
entanto, por 56% do volume total das doações. 

Para que tipo de instituição são feitas as doações? Conside
rando-se o total do volume de recursos doados, 50% vão para as 

relações mais próximas. Dessas, as que fazem voluntariado apenas instituições religiosas (igrejas, paróquias, locais de culto- atra

em instituições são 16%, ou 13.905.532 pessoas, com uma média de vés das quais fazem-se também trabalhos sociais) e 46% para as 
6 horas mensais. 

Quanto às doações: que volume é doado? Os 21 % que doam di

nheiro acumularam a cerca de R$ 1. 703.000.000 em doações. Ova

lor médio da doação individual é de R$158,00 por ano (esses valores 

são da época em que o real se equiparava nominalmente ao dólar). 

de assistência social (consideradas como tal instituições dedicadas 

a práticas assistenciais diversas, como creches, abrigos, orfana

tos, atendimento a população que vive na rua etc.). Apenas 2,8% 

da quantidade doada destina-se a outras instituições (de saúde, 

educação, defesa de direitos, ação comunitária). Observe-se que, 
Isso é muito, isso é pouco? É valor insignificante, se colocado apesar de mobilizarem doações de maior vulto, as instituições re-

' por exemplo ao lado do que se arrec~da no campeão Estados Uni- ligiosas caem em representação proporcional, caso se considere 
dos, a partir das doações que são feitas por quase 70% da população não o volume de dinheiro, .mas o número de doadores: dentre es

adulta - US$111 bilhões, com valor médio de US$1.017,00 anual ses, são 36% os que escolhem doar através de espaços religiosos, 

por doação. É menor, também, (mas não tanto) do que os dados que 
se conhecem para outros países desenvolvidos na maioria dos quais, 

diga-se de passagem, há incentivos fiscais para doações individuais, 
beneficio que foi suprimido recentemente no Brasil (mas que, tam
bém, pouco se teve o costume de usar). Esses confrontos de quanti
dades, no entanto, a pouco levam se os números não forem analisa-
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subindo para 50% a proporção das pessoas que preferem fazer 
doações para entidades assistenciais. 

Quem são esses milhões de doadores de bens ou dinheiro para 
instituições? Idade, renda, nível educacional e religião são fatores 
que contam na propensão das pessoas a realizarem doações. 

Idade. Se você passou dos 40, está na faixa dos que mais se 
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predispõem a fazer donativos (em dinheiro, porque no caso dos bens tamente às voltas com diferentes orçamentos e suas prioridades. 

a idade não influi). A média de idade dos que fazem doações em Pode-se pensar que estão em jogo formas de sociabilidade e redes 

dinheiro para instituições é de 44 anos. Mais da metade dentre eles 

(55%) estão acima dos 45 anos. 

É claro que a idade está relacionada ao nível sócio-econômico, 

que inclui por sua parte renda e educação. 

Educação. Quanto maior a escolaridade, mais propensão têm 

os indivíduos para fazer donativos tanto em dinheiro, como em 

bens. Os que doam para instituições têm uma média de escolari

dade de seis anos de estudo, ao passo que os que não fazem doa

ções têm 4,3 anos, em média - estando todos, vale observar, na 
faixa de escolaridade que concentra a maior parte da população 

brasileira (35% da população acima de 10 anos está na faixa entre 
4 e 7 anos de estudo). 

Renda. Nenhuma surpresa: a renda tem a ver com a probabili
dade de doar, havendo diferenças significativas nas médias de ren
da familiar entre as pessoas que doam dinheiro, doam bens e não 

fazem doações: respectivamente, 7,4 salários mínimos, 5,2 e 3, 7 

salários. Em termos de quantidade, 49% da população adulta de 

de reciprocidade específicas da vida e sobrevivência quotidiana de 

determinadas camadas da população. Um indicador é claro, a.par

tir dos nossos resultados: os mais pobres escolhem doar, em sua 

maioria, através de igrejas ou centros religiosos. Dentre os que 

têm até 2 salários mínimos, 64% faz doações em dinheiro para es

tas instituições, contra 36% do total dos doadores que o fazem atra

vés de espaços religiosos, no país. 

Religião. Ter religião, mas não praticar, pouca diferença faz na 
propensão a fazer donativos para instituições. Mas conta, e muito, 

a prática religiosa efetiva: quanto maior a freqüência a cultos reli

giosos, maior a propensão a se fazerem doações, tanto em bens como 
em dinheiro. Assim, 53,3% dos que freqüentam cultos religiosos ao 

menos uma vez por semana fazem doações, proporção que vai de
crescendo até os que participam de cultos algumas vezes por ano: 
apenas 39% dentre esses doa algo, para instituições. 

Mas nem todas as religiões são igualmente dadivosas: os espíri
tas kardecitas, com sua doutrina em que a caridade ocupa posição 

renda familiar acima de 20 salários mínimos doa dinheiro para ins- central, são os mais propensos a fazer doações para instituições, 
tituições, proporção que vai diminuindo conforme se ganha menos. tanto em dinheiro como em bens. E a maior parte dessas doações 

No entanto, outra leitura dos dados traz algo que dá o que pen- vai para entidades dedicadas à assistência social, e não aos centros 
sar: entre mais pobres - e bota pobre nisso - há quem abra mão religiosos (se bem que, no caso, estudos .têm demonstrado as vicis-, 
de alguma parte do que têm para fazer donativos. Cerca de 8% das i situdes envolvidas na separação entre as práticas desses dois domí-
pessoas que recebem até um sa

lário mínimo fazem doações em di-
nheiro. Mais que isso, entre as 
pessoas que têm renda familiar 

entre um e dois salários, 13% doam 

dinheiro para instituições (sendo 

que aí a proporção dos que doam 

bens - 26% - é idêntica à dos 
que possuem mais de 20 salários). 

É muita gente. Qual a proporção 
de sua renda da qual abrem mão? 

Nada menos do que 3,6% do que 
possuem- uma proporção muito 

maior, é claro, do que a observada 

, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Os que doam para instituições têm 

uma média de escolaridade de seis 

anos de estudo, ao passo que os 

que não fazem doações têm 4,3 

anos, em média - estando todos, 

vale observar, na faixa de escolari-

dade que concentra a maior parte 

da população brasileira 

nios, quando se trata particular
mente dessa tradição religiosa). Es-

ses resultado são coerentes com os 
de pesquisas revelando que os es

piritismo, se comparado a outras re

ligiões, tem maior proporção de 

adeptos com mais alta escolarida

de e nível de renda. Católicos e 
evangélicos praticamente se igua
lam nas doações de dinheiro embo

ra, como era de se prever a partir 

do dízimo e de outras obrigações pe

culiares às denominações evangé-

quanto aos mais ricos: para os que recebem acima de 20 salários, a 

quantidade doada representa apenas 0,8% da sua renda. 

licas, esses últimos doam mais para 

os espaços religiosos: 65% (enquanto que entre os católicos, apenas 

38% dos que doam o fazem para a igreja). 

O que significa essa "generosidade" dos mais pobres? Óbvio que 

qualquer pequena doação vai representar uma proporção mais alta, 
em uma renda muito baixa. Mas também não deixa de fazer mais 
falta no orçamento, diz igualmente o senso comum. Estamos aí cer-

Finalmente, ainda quanto à questão do perfil dos doadores, pa

drões gerais parecem repetir-se, a julgar por comparações interna

cionais. Tomando-se países de tradições diferentes- por exemplo 
França e Estados Unidos- a relação entre propensão para doar e a 
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freqüência religiosa se repete, assim como a maior proporção de 

renda doada pelos que menos recebem e, igualmente, a maior 
freqüência de doações para instituições religiosas nesses segmen

tos. No entanto, para maiores análises, evitem-se comparações 

indevidas: certamente o campo religioso assume posições e tem his

tórias diversas em cada sociedade, assim como o significado e as 

conseqüências da participação e pertencimento religiosos. Assim 

como as faixas de menor renda da população, em países diversos, 

expressam diferentes "pobrezas". 

O voluntariado. Quanto aos menos numerosos que fazem traba

lhos voluntários, o perfil não é exatamente o mesmo. 

Coincidem com os que fazem doações materiais apenas quanto 

aos tipos de instituição que se escolhem para ajudar: também nes

se caso, são as instituições religiosas e de assistência social as que 

monopolizam a quase totalidade dos voluntários: 57% e 17% respec

tivamente, totalizando portanto 7 4 % dentre eles. O restante é dis
tribuído em pequenas porções entre as áreas de saúde, educação, 

defesa de direitos e ação comunitária. Não deixa de ser significati

va, no entanto, a proporção de pes-
soas que declara fazer trabalho 
voluntário nessas duas últimas 

ser significativa na diferença entre pessoas que fazem ou não fa. 

zem o trabalho voluntário. 
Feita a regressão logística, somente duas variáveis mostraram 

ser significativas: freqüência a culto religioso e doação de bens e 

dinheiro. Ou seja, no segundo caso, quem faz trabalho voluntário 

tem maior propensão a fazer doações, ou vice-versa. 

E também há um aumento contínuo na proporção de pessoas 

que exercem trabalhos voluntários, conforme cresce a sua freqüên

cia a cultos religiosos. Se, dentre os que freqüentam cultos mais de 

uma vez por semana, 27,8% doa algum tempo de trabalho voluntá

rio, entre os que afirmaram freqüentar somente algumas vezes por 

ano apenas 6,6% fazem trabalho voluntário. E apenas 1,4% traba

lhou voluntariamente entre os que afirmaram não participar de 

cultos religiosos. 

Portanto, como se disse, o voluntário é o cidadão comum bra
sileiro, sendo os mais propensos a doar seu tempo aqueles que 
têm uma prática religiosa frequente. Segundo pesquisas em ou

tros países, um fator que conta, na tendência das pessoas a doa-
rem seu tempo, é o fato de per

tencerem a associações ou a de
terminadas redes de sociabilida-

áreas: 8%. É o terreno das organi
zações mais recentes na história 
do país, permeadas pela questão da 
construção de práticas e valores li
gados à cidadania (como as chama
das ONGs), as quais inclusive são 
significativamente menos numero
sas do que as entidades filantrópi · 
cas, ou assistenciais mais tradicio

nais - embora tenham um papel 

Se, dentre os que freqüentam de - o que, a não ser com relação 
aos espaços religiosos, não se che
gou a medir nessa pesquisa. 

cultos mais de uma vez por se

mana, 27,8% doa algum tempo Chamados a dar opinião a res
peito do assunto, os entrevistados 
revelaram que predomina larga
mente uma visão positiva tanto do 
ato de fazer doações, como da aju

da não remunerada, independen-

de trabalho voluntário, entre os 

que afirmaram freqüentar somen-

te algumas vezes por ano apenas 

6,6% fazem trabalho voluntário 

político e social nada desprezível. 

O que fazem? Mais da meta· 
de, 53% prestam serviços de limpeza e infra-estrutura (obras, con

sertos etc.); outros 15% trabalham para levantar recursos (como 

quermesses, campanhas, bazares) e 14% fazem atividades religio

sas. Os demais se distribuem em funções de ensino e treinamento; 

apoio psicológico e aconselhamento; cuidados pessoais, serviços pro

fissionais em geral, entre outros. 
Qual o perfil dessas pessoas? Anão ser pela influência da parti

cipação religiosa, em tudo mais o perfil do voluntário é o do brasilei
ro médio, do cidadão comum. Pode ser eu, você, o vizinho ... Pessoas 

de diversas idades, rendas, níveis educacionais e religiões se ofere
cem para doar seu tempo- nenhuma dessas variáveis demonstrou 
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temente de as realizarem ou não. 

Em uma observação geral so

bre as repostas, pode-se dizer que 

coexistem duas lógicas, nas percepções quanto aos motivos para 

doar bens ou dinheiro. Por um lado, houve o mais alto grau de con
cordância com relação às asserções referidas ao domínio da recipro

cidade e da obrigação moral e religiosa, assim como a formas 

integradoras de sociabilidade. Sào as do tipo "fazer doações a pesso
as mais necessitadas é uma forma de retribuir as oportunidades 

que se teve na vida", assim como "fazer caridade através de doa
ções" - ou "me dedicar a atividades sem pagamento para ajudar os 
outros" - "faz parte de minha crença religiosa", ou ainda "uma 
vantagem de colaborar em instituições é poder encontrar e conhe
cer pessoas". Mas a mesma proporção de concordância mereceram 
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as afirmações que remetem a ideários de participação cidadã e re

sultados para sociedade, como "todo cidadão deve doar algo para 

melhorar a sociedade", ou "o trabalho voluntário faz parte da cida

dania e ajuda a construir uma sociedade melhot'. São lógicas que 

coexistem na percepção tanto dos que declararam doar tempo e di

nheiro, como dos que afirmaram não doai. 

E nada disso é contraditório tampouco, na cabeça dos entrevis-

assistência social- que se inserem as novas práticas da doação e 

do voluntariado. 

Finalmente, para não esquecer outra fonte de reconhecimento, 

no Brasil os sentido estabelecido dessas palavras estaria mais perto 

da guerra do que da paz, das conotações jurídicas do que das 

relacionais, dos órgãos de segurança pública do que da sociedade ci

vil. Segundo o Aurélio, doação, além de ser o ato de doar ou aquilo que 

ta dos, como a idéia de que cabe ao governo "assumir as suas res- se doou, é "documento que legaliza a doação. Doação inofíciosa. Jur. 
ponsabilidades", ou "cumprir o seu devd', nessa área de carências ' Aquela que excede a legítima mais a metade disponível", e ponto. Já 

sociais. Por um lado, é importante que as pessoas façam, por diver- voluntário, além de ser o que age espontaneamente e o derivado da 

sos motivos; por outro lado, o Estado deve fazer. Portanto, não se vontade própria, em que não há coação, é também "Aquele que se 
deixa de reafirmar a cultura "estatizante" brasileira - ou uma re- alista nas forças armadas(. .. ) Voluntário da Pátria. Eras. Cada um 
ação à ainda maior precarização das políticas sociais em tempos dos integrantes dos Voluntários da Pátria, batalhões organizados, 
presentes. De fato essas concepções convivem historicamente no 
Brasil, quanto à ação social, com os valores associados à caridade 
pessoalizada ou outros análogos, vistos como pertencentes ao domí
nio do privado. Essas duas faces da medalha - Estado ou caridade 

- deixaram pouco espaço para o reconhecimento de uma ação "pri

vada, porém pública" nesse campo, conforme modelos anglo-saxões. 

em 1865, para suprir a necessidade de homens nas tropas brasileiras 
então empenhadas na Guerra do Paraguai'. Mas há mais uma acepção 
da palavra voluntário: "Eras, RS. Diz-se do cavalo que marcha espon
taneamente, com facilidade, sem ser preciso fustigá-lo". (Aurélio 

Buarque de Hollanda, Dicionário da Língua Portuguesa). 
Os significados dessas práticas que, segundo os números en-

Isso só recentemente vem se afirmando, como revelam também as , contrados, são bastante generalizadas no país, estão na berlinda. 
idéias "cidadãs" acima. 

É nesse terreno de ações - ao que parece, quantitativamente e - m a i 1 ·: 1 e i 1 a h @ a 1 t e r n e x . e o m . b r 
significativo e bastante relacionado ao mundo das religi.ões e da e - m a i 1 e s e a 1 o n @ i u p e r j . b r 

1 Os dados apresentados são resultado do survey nacional encomendado pelo ISER (Instituto de Estudos da 
Religião) ao IBOPE e realizado em maio de 1998 . Este survey é parte da pesquisa sobre doação e trabalho 
voluntário coordenada por Leilah Landim. 
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número de pessoas contaminadas pelo vírus da i ção. Atualmente, há casos em que uma menina tem um namorado 
1 

AIDS (síndrome da imunodeficiência adquiri- : mais velho e passa a ter relações sexuais normais, usando o preser-

da) continua crescendo assustadoramente no 

mundo, principalmente na África, na Ásia e 

na América Latina, inclusive no Brasil. Aqui a 

doença vem se espalhando por toda a socieda
de e não somente nos chamados grupos de ris

co. Apesar de a doença ter 20 anos no país, continuamos sem perspec

tivas de cura e sem um controle inteiramente eficaz da infecção. 

Há quatro anos, tivemos a ilusão de que este panorama iria ser 

mudado com o advento do famoso coquetel (terapia combinada de 

antivirais altamente potente que inclui inibidores de protease), com 

vativo. No momento em que o relacionamento torna-se sério, o rapaz 

abandona o preservativo. Encerrado o namoro, o ciclo se repete. Só 

que um destes namorados poderia ser um usuário de drogas e estar 

contaminado com o HIV. Isso passa despercebido até o momento em 
que ela se descobre contaminada ou já com AIDS, e sem saber com 

quem se contaminou. Essa é a síntese do relato de várias pacientes, 

adultas jovens, soropositivas para o HIV. 

A mulher, apesar de todo o movimento feminista de liberalização 

e conscientização, ainda permanece com uma atitude de submissão 

perante à nossa sociedade machista. Ainda ouvimos frases como "o 

a promessa de que em dois anos teríamos a erradicação do vírus da , que ele vai pensar de mim se eu exigir que ele use camisinha?", ou 
• 1 

AIDS com este tratamento. Mas, pesquisas futuras demonstraram ' "eu falo mas não adianta, ele não quer usar camisinha", ou então 

que os cálculos estavam equivocados, e hoje, com as drogas disponí
veis, necessitaríamos de tratar uma pessoa contaminada por, no mí
nimo, 69 anos para se tentar erradicar o vírus deste indivíduo. Além 
disto, este milagroso coquetel não se mostrou eficaz para todos os 

doentes, e nos trouxe outros problemas como a dificuldade de adesão 

utilizam como justificativas "ele é um cara legal", ou "ele é de boa 
família", como se estas características não fossem de um soropositivo, 
e uma das antigas campanhas de prevenção, que dizia que a AIDS 

não tem cara, resume o porquê estas jovens estão se contaminado. 

Com isso, vemos que 42% das mulheres com AIDS têm menos de 30 
ao tratamento devido ao grande número de pílulas ingeridas ao dia e i anos de idade. 

1 

suas diversas restrições quanto à alimentação, levando a uma mu- : 'D 
dança brusca da rotina de vida dos pacientes, além do alto índice de l .C-ouco se fez para se orientar os jovens, que no auge da epidemia 

1 

efeitos colaterais. Este conjunto de fatores fez com que parte dos pa- eram crianças. Educação sexual ainda não é padrão nas escolas, e 
cientes desistisse do tratamento ou o fizesse de maneira irregular, falar sobre sexo continua sendo um grande tabu. É como se eles sim- . 
causa"ndo novos problemas como a falência da terapia e o apareci-
mento de cepas virais resistentes a estas medicações. 

As campanhas de prevenção continuam sem atingir seu objetivo 
principal, de conscientizar a população, e o pior é que vêm diminuído 
nos meios de comunicação a cada dia. Com isso, continuamos a assis
tir um aumento progressivo do número de casos de AIDS, embora 

com um perfil diferente daquele do início da epidemia. 

plesmente não o fizessem. Assim, os jovens continuam aprendendo 
mais sobre sexo com seus amigos, na maior parte das vezes de ma
neira equivocada, do que com os próprios pais ou orientadores, o que 
reflete no grande número de adolescentes grávidas, resultado da fal
ta de diálogo, orientação, e em parte também pela manutenção da 
fantasia do amor eterno, que tudo supera, e que ~las ainda assistem 

diariamente em seus televisores. 

O outro perfil da mulher contaminada é ainda mais preocupante, 

e mais difícil de se combater, que é a mulher casada. Como trabalhar 

prevenção com elas, se teoricamente não fazem parte de um grupo 
de risco? Exigir camisinha do marido é admitir a infidelidade. Neste 

grupo, cresce o número de senhoras casadas, com idade acima de 50-

55 anos, que morrem de AIDS, pois não passa pela suspeita clínica do 
infectados era de homossexuais ou bissexuais do sexo masculino, usu- médico-assistente que estas mulheres possam estar contaminadas 

1 

s gundo os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, houve um grande aumento do número de mulheres con

taminadas. Para se ter uma idéia, no início da infecção a relação 

entre homens e mulheres contaminados era de 10 para um, hoje em 

dia está em torno de dois para um. No princípio, a maior parte dos 

ários de drogas endovenosas, ou pessoas que tinham sofrido transfu- 1 pelo HIV, pois não apresentam fator de risco, e quando o diagnóstico 
1 

são sangüínea, ou utilizado derivados do sangue, como os hemofilicos. : é feito, na maior parte das vezes tardiamente, a doença já está muito 
1 

As mulheres, nesta época, participavam das estatísticas principal- 1 avançada, e elas acabam morrendo. 
1 

mente como mulheres casadas parceiras de bissexuais ou hemofilicos, : 
1 

ou que tinham sofrido transfusão. Aos poucos isto foi se modificando, 1 
1 

Recentemente, ouvi uma palestra da coordenadora do progra
ma de DST/AIDS do município, que um dos maiores comporta-

maspermaneceaindaaquelaidéiadepromiscuidadenacontamina- i mentos de risco, hoje em dia no Rio de Janeiro, é ser mulher, 
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Número Absoluto de Casos e Percentual de Categoria de Exposição em Casos de AIDS 
Residentes no Município do Rio de Janeiro, por Sexo • Períodos Selecionados 

até 1990 91-93 94-96 97-99 

Homens 

= Absoluto Coeficiente 

até 1990 91-93 94-96 97-99 

Mulheres 

até 1990 91-93 94-96 97-99 

Total 

Incidência de AIOS no Município do Rio de Janeiro, por Sexo e Razão Homem/Mulher 
em Maiores de 12 anos· 1982 a 1999 

~ 40 

~ 
~ 30 

8 
u 

20 

10 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ano 

LJRazão .-Masculino Feminino .,._Total 

Coeficiente de Mortalidade por AIDS no Município do Rio de Janeiro, 
por Sexo e Total· 1982 a 1999 

~ 20 

15-l-----------'-------,-----211""'------------- ----"""" .... -l 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ano 

1-Masculino Feminino ""IP Total 
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Número Absoluto de Casos e Coeficientes de Incidência de AIDS no Município do Rio de Janeiro, 
por Faixa Etária • Períodos Selecionados 
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Número Absoluto de Casos e Percentual de Escolaridade entre Casos de AIDS em Maiores de 12 
anos no Município do Rio de Janeiro • Períodos Selecionados 
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Número Absoluto de Casos e Percentual de Categoria de Exposição em Casos de AIDS Residentes 
no Município do Rio de Janeiro • Maiores de 12 Anos • Sexo Masculino • Períodos Selecionados 
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casada e monogâmica. Este é o tipo de grupo de risco que é quase 

impossível se alcançar com as campanhas de prevenção, e para 

piorar ainda temos as declarações retrógradas da Igreja contra o 

uso de camisinhas, dizendo que sexo é somente para procriar, 

não estimula o uso de pílulas ou preservativos no planejamento 

familiar recomendando a abstinência, o que é uma hipocrisia com

parada com o mundo real. 

classe social. A doença que acometia pessoas de nível superior e de 

classe média, ou média alta, atualmente tem crescido entre as clas
ses mais pobres, com escolaridade inferior ao primeiro grau ou anal

fabetos. Isto tem prejudicado o tratamento destes pacientes, pois al

gumas drogas precisam ser tomadas com alimento, e estes às vezes 

mal têm o dinheiro da passagem para poder pegar a medicação no 
posto, quanto mais para comprar comida. Outras drogas apresentam 

A restrições como não poder ser ingeridas com alimentos calóricos, se
partir do momento em que o número de mulheres jovens, rem tomadas de 8 em 8 horas, outras de 12 em 12, elas variam tam

solteiras, em idade sexualmente ativa, infectadas pelo HIV e bém com o número de comprimidos a serem ingeridos em cada toma

assintomáticas, passou a ser significante, começamos a ter um maior da, e isto tudo fica complicado quando estamos diante de um paciente 

número de homens heterossexuais contaminados, outro grupo que , analfabeto. 

vem crescendo tanto quanto o das mulheres, auxiliando na mudança 

do perfil da doença, pois ainda há a crença de que homem não pega 

AIDS da mulher. Estudos europeus com casais sorodiscordantes, e 
recentemente pesquisa do Dr. Thomas Quinn, da Johns Hopkins 
University, mostraram que este modo de transmissão existe, não é 

tão baixo quanto se imaginava, e que o risco de transmissão é igual 

·tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem. O 

risco aumenta ainda mais na vigência de outras doenças sexualmen
te transmissíveis concomitantes, principalmente o herpes genital que 
facilita a penetração do vírus da AIDS no organismo através da pele 
aparentemente normal. 

Outra mudança quanto ao perfil da doença atual, e que tem influ
enciado na sua disseminação, é quanto ao nível de escolaridade e 
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Por essa razão, precisamos manter a vigilância sobre esta doen · 
ça. Caso contrário em breve teremos um novo boom da AIDS. Ne-
cessitamos manter as campanhas de prevenção, tentando educar 

os jovens e transformá -los em agentes disseminadores de informa· 

ção. É preciso desenvolver mais trabalhos de sensibilização e 

conscientização, não só para a classe médica, como também para a 
comunidade. Afinal, falar sobre sexo não é promover a promiscui
dade, mas é uma maneira eficaz de educar sem hipocrisia e pre-
conceito. 
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upostamente o Judiciário brasileiro deveria oferecer de ser acidentado. Segundo as estatísticas do Detran, em 1998, 

socorro e reparação a essas vítimas. Contudo, se a víti- 828 ônibus estiveram envolvidos em acidentes de trânsito com 

maforprocurarreparaçãopelodariocausadonoJudi- vítimas; em 1999, as estatísticas indicam um total de 3.449 

ciário não teria sucesso. O Estado não é responsabili- acidentes de trânsito com ônibus no Estado do Rio de Janeiro. 

zado, porque afirma que não pode manter polícia em toda parte, e As estatísticas oficiais sobre roubos em ônibus são mais altas. 

que não é o próprio policial que comete o assalto ao passageiro. A Em 1998, foram registradas 6. 77 4 ocorrências de assaltos em 

empresa não paga porque a doutrina que os magistrados construí

ram as favorece. Essa doutrina afirma que o roubo ou assalto é ato 

de terceiro (assaltante) e que esse ato não tem nada a ver com a 

organização e atividade do transporte coletivo. A empresa só paga 

se houver um acidente de trânsito. 

O ASSALTO É PREVISÍVEL NO RIO 
Os roubos a passageiros de ônibus no Rio de Janeiro são mais 

freqüentes que os acidentes. Como conseqüência dessa violência 
que se tornou previsível, os juízes e desembargadores começaram 
a decidir que os assaltos não devem mais ser considerados "casos 

fortuitos", mesmo se praticados por assaltantes ("fato de terceiro") 

que juridicamente não têm relação com o contrato de transporte 
entre a empresa e o passageiro. Sendo risco do assalto visto como 

inerente à atividade de transporte coletivo, a empresa transporta
dora passa a ser responsabilizada pelos danos materiais e morais 
causados aos passageiros. Esta recente mudança indica o impacto 
da violência criminosa na interpretação e aplicação do direito pelo 

Judiciário, e reabre a discussão sobre reparação de danos nas situ
ações de crescente sociabilidade violenta. 

O ASSALTO A ÔNIBUS COMO PROBLEMA SOCIAL 
"O assalto, hoje, se insere nos riscos próprios do deslocamento. 

É mais provável o passageiro ser assaltado, do que sofrer danos 
decorrentes do próprio transporte." 

DES. MELLO TAVARES, NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 3913/99. 

Assaltos a passageiros de ônibus são freqüentes, e as estatísti

cas indicam que é um problema crescente no transporte urbano, 
intermunicipal e interestadual. No Estado do Rio de Janeiro, o ris

co de o passageiro ser vitimado por roubo em coletivo é maior que o 

ônibus; em 1999, a estatística oficial se eleva para 7.683 ocor

rências no Estado do Rio de Janeiro. 

Estatísticas oficiais de assaltos de ônibus são extremamente 

precárias. Os números oficiais não revelam a "criminalidade real" 

- o número de assaltos efetiva.mente ocorridos - mas apenas a 
"criminalização" - o conjunto de ocorrências que foram registradas 

nas delegacias de polícia. O que o sistema penal institucionalizado 

capta é um percentual muito pequeno do que de fato acontece. Um 

número muito alto de assaltos ocorre sem que as vítimas notifi
quem à polícia pois estimam, com grande dose de realismo, que os 
assaltantes não serão presos, os objetos roubados não serão recupe

rados, e não será possível obter ressarcimento pelas suas perdas 

patrimoniais e pelos seus danos fisicos e morais. 
As estatísticas oficiais de roubo em ônibus no Estado do Rio de 

Janeiro de 1991até1999 evidenciam que esta prática delituosa 
está em notável ascensão. 

Nos primeiros cinco meses do ano 2000, a polícia registrou 3.832 
ocorrências de roubos em ônibus - em média 766 por mês ou 25 
por dia. Nesse ritmo o Rio chegaria ao fim do ano com aproximada
mente 10.000 roubos em coletivos. 

ALÉM DO DANO, A DISCRIMINAÇÃO SOCIAL ODIOSA 
Essa prática criminosa vulnera preponderantemente usuários 

de transporte intermunicipal e suburbano que são trabalhadores 
de baixa renda, carentes de outras alternativas de transporte. 

Usando o ano de 1997 como referência constata-se que a Zona Sul 

da cidade do Rio- mais policiada devido à sua importância como 

área de turismo e por ter moradores de maior poder aquisitivo - é 

menos atingida por esse delito. Assaltos a passageiros de coletivos 
constituem uma prática delituosa particularmente odiosa e injusta 

porque atinge os setores de trabalhadores empobrecidos por um 

NOS PRIMEIROS CINCO MESES DO ANO 2000, A POlÍCIA REGISTROU 3.832 

OCORRÊNCIAS DE ROUBOS EM ÔNIBUS - EM MÉDIA 166 POR MÊS OU 25 POR DIA. NESSE RITMO O 

RIO CHEGARIA AO FIM DO ANO COM APROXIMADAMENTE 10.000 ROUBOS EM COlETIVOS 
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um sistema de economia privada, que irá usar de suas regras e insti

tuições jurídicas para impossibilitá-los ao menos de obter o ressar-

na situação do assalto aos passageiros. Se violência excessiva for 

usada pelos assaltantes - o que ocorre mais freqüentemente com 

cimento por suas perdas e danos. O ônus da vitimização é todo do assaltos praticados por pivetes - a punição virá através dos sol

usuário. A empresa transportadora, conforme será analisado adi- dados do tráfico de drogas. 

ante, é exonerada de responsabilidade por suas atividades que cri

am riscos e vulnerabilidades à segurança dos passageiros. 

A análise da efetiva situação dos roubos em coletivos poderia 

ser feita se as autoridades públicas exigissem que os fiscais das 
empresas - os ostensivos e os secretos - revelassem o número de 

assaltos que ocorrem em cada linha, e des-

O objetivo mais notável desses acordos entre empresas transpor

tadoras e redes criminosas é assegurar que os i ssaltos e roubos em 
ônibus não configurarão riscos financeiros substanciais para as em

presas e. que seus empregados não estarão muito vulneráveis com 
esta criminalidade crescente. O risco e as perdas são deslocados para 

Ônibus envolvidos em acidentes de trânsito com vítimas 
no Estado do Rio de Janeiro 

crevessem onde, como e com quantos delin

qüentes foram praticados. A vitimização pre

cisaria também ser acuradamente relatada: 

se houve somente perda de patrimônio do usu

ário, ou se o passageiro também sofreu dano 
fisico além de moral. 

Capital Interior Rodovia 
Estadual 

Rodovia 
Federal 

Total 

1998 464 243 121 828 
1999 1.901 895 372 281 3.449 

Nada disso é atualmente exigido pelas au-
toridades públicas. O encobrimento da Fonte: Detran! Rio, Secretaria de Segurança Pública 

vulnerabilidade do passageiro se propaga e 
políticas governamentais de caráter preventivo aos assaltos não 
são efetivadas. Ao contrário, o que se revela em entrevistas feitas 
e depoimentos obtidos é que no Rio de Janeiro existe um conluio 
crescente entre empresas de transporte e redes criminosas, nota
velmente de narcotraficantes. Em regra, as associações de mora
dores são as mediadoras entre os "donos do morro" (os traficantes 
de drogas) e as empresas de ônibus. Os acertos são feitos para evi-

o usuário que passa a conviver quase diaria
mente com a incerteza quanto à sua 

incolumidade fisica e moral. O quadro é ain
da mais odioso quando se verifica que mui
tos desses passageiros não têm qualquer al -
temativa de transporte adequada devido à sua baixa renda. 

tar que os motoristas e trocadores sejam assaltados, e principal- COMOOJUOICIÁRIORESPONDEAOPROBLEMA 
· mente agredidos. Dessa maneira, as empresas reduzem as suas DOSASSAL10SAPASSAGEIROSDEÔNIBUS?1 

perdas financeiras, que aliás são geralmente repassadas aos seus No Rio de Janeiro, um número ainda minoritário mas muito 
empregados através de descontos, se forem além de um determi- importante de juízes do extinto Tribunal de Alçada, e recentemen
nado montante. Em troca as empresas de ônibus prestam alguns te do Tribunal de Justiça do Rio, começou a responsabilizar as 
serviços para a "comunidade", como levar o pessoal do "movimen

to'', e seus amigos à praia, ou tornar disporúvel um ônibus, supos

tamente "fretado", para que o pessoal do morro possa ir ao enterro 
de algum traficante. 

No que concerne aos assaltos aos passageiros, duas regras 
geralmente são fixadas nos acertos informais: 1. Não se permitir 

a concentração de assaltos em uma só linha quando há competi

ção entre elas. Ou seja: os assaltos devem ser divididos de ma

neira mais ou menos equilibrada para que uma linha não seja 

tida pelos usuários como "mais visada" pelos assaltantes. Tal li
nha seria evitada pelos passageiros e diminuiria os lucros das 
empresas de transporte. 2. Os empregados da transportadora -
motorista e trocador, principalmente - não devem se envolver 

empresas transportadoras. 

MAREAMENTO~DECISÕESDO 
EXrlN101RI DE ALÇADA DO RIO 

Entre 1975 e 1997, foram tomadas um total de 37 decisões do 

Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro em ações indenizatórias con
tra empresas de ônibus devido a assalto a passageiros. Desse nú

mero, 21 decisões foram favoráveis à exoneração da responsabili

dade da empresa transportadora por unanimidade, e 7, por maio

ria. Das 7 decisões por maioria, duas foram revertidas em conde

nações das empresas transportadoras nos embargos infringentes: 
uma por unanimidade (Apelação Cível nº 4.912/93), e a outra, por 
maioria (Apelação Cível nº 4.918/94). 
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Assaltos em coletlvos - 1991-1999 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Número de ocorrências 4.249 4.81 O 4.722 4.759 5.126 5.480 6.574 6.774 7.683 
Total(1991·99} 50.177 ASSALTOS 

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, Subsecretaria de Planejamento Operacional, SsPop. Números compilados 

do Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. 

Por outro lado, o Tribunal de Alçada se decidiu 9 vezes por 
condenar a empresa transportadora a pagar indenizações pelos as

saltos. Desse total, 4 decisões foram por unanimidade. Dentre as 5 

decisões tomadas por maioria, 3 apelações foram revertidas a favor 

da empresa transportadora por ocasião dos embargos infringentes 

(Apelação Cível n º 9. 083/94; Apelação Cível n ° 9 .197 /96 e Apelação 

Cível nº 10.221/96). 
Em resumo, existem 5 condenações importantes - sendo 4 por 

unanimidade- das empresas transportadoras no Tribunal de Al

çada, no período 1975-97. 

MAPEAMENTO DAS DECISÕES DO 
TRIBUNALDEJUSTIÇA: 1975-2000 

Foram documentadas 40 decisões em ações indenizatórias con
tra empresas transportadoras por assaltos a passageiros entre 1975 
e o primeiro semestre de 2000 no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro. Desse total, 28 decisões foram tomadas entre fevereiro de 
1998 e abril de 2000. Não foram encontradas ações antes de 1991. 
O crescimento de litigiosidade em torno desse problema é, portan

to, rápido e muito recente. Provavelmente, este crescente número 
de ações nos Tribunais acompanha a tendência ascendente na prá
tica desse delito. Porém, pode-se especular que a maior parte das 

ações nessa matéria foi encaminhada para, primeiro, os Juizados 

de Pequenas Causas, e, posteriormente, para os Juizados Especi

ais Cíveis. Lamentavelmente, não se encontrou qualquer estatís

tica relevante que pudesse comprovar, ou não, essa hipótese. 
A divergência de interpretação já se evidencia nas Câmaras 

Cíveis do Tribunal de Justiça. De 34 casos julgados, em cerca de 

um terço houve pelo menos um voto de desembargador contrário à 

exoneração da responsabilidade da empresa transportadora por as

salto a passl!geiro. Mas nenhuma empresa foi condenada unanime
mente a indenizar. Nos Grupos de Câmaras Cíveis dos seis Embar

gos Infringentes, apenas um foi decidido por unanimidade a favor 
da empresa transportadora; e um foi julgado por maioria contra a 

transportadora. 

DA DIVERGÊNCIAJURISPRUDeCIALE 
A BUSCA DA DECISÃO JUDICIAL JUSTA 

Na divergência jurisprudencial sobre a responsabilidade civil 

do transportador, por danos resultantes de crimes praticados no 
interior dos veículos, encontram-se os elementos seguintes. Pri
meiro: o encaminhamento e processamento de problemas e confli
tos sociais - que ainda não foram regulamentados adequadamen
te por lei - para o Judiciário. Face a esse desafio, os juízes e 
desembargadores são chamados a reavaliar modelos jurídicos le

gais e modelos jurisdicionais recebidos, e investir em esforços de 
crítica e superação da doutrina dominante que não responde mais 

adequadamente às circunstâncias e fatos sociais. Nas divergências 
interpretativas sobre esses "casos dificeis" se revelam as contro
vérsias sociais sobre concretização de valores fundamentais, e se 
descobre o viés redistributivo da reparação, ou não, dos danos cau

sados. A alforria do transportador de sua obrigação de indenizar, 

através da aplicação mecânica da doutrina do "fortuito externo", 

gera um dano injusto e não ressarcido, por um lado, e 
uma exoneração da responsabilidade em um em
preendimento gerador de riscos e eventuais ônus 
para o usuário e, por outro lado, somente proveito 

para o empresário. 

FORAM DOCUMENTADAS 40 DECISÕES EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONTRA 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS POR ASSAlTOS A PASSAGEIROS ENTRE 1975 E O PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2000 NO TRIBUNAl DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. 



É indispensável um debate amplo sobre o que já se constitui 

como controvérsia nos Tribunais e nos Juizados. Numa época em 

que a política se contraiu, e se dissimula em controvérsias envol-

tas em discursos profissionais, cabe aos juristas se engajarem 

1 
1 
1 

' importantes é a de repolitizar os novos riscos sociais - para que 

a controvérsia se abra ao debate público no qual os interesses 

corporativo-empresariais talvez não prevaleçam mais. 

como assistentes técnicos do cidadão. Uma de suas tarefas mais e - m a i 1 : e a 1 d e i r a @ a x . a p e . o r g 

1 Para uma análise completa da questão, ler: Cesar Caldeira, "Assaltos a passageiros de ômbus no Rio de Janeiro: o problema da reparação de danos", na Revista Trimestral de Direito 
Civil, nº 4, no prelo. 
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s ventos da democracia sopravam longe da

qui. Corria o ano da graça de 1966. E Júlio 

Barata, ministro do Trabalho de Castelo Bran

co, decidiu entrar para a História. Prenden

do, de uma só ligada, todos os diretores dos 

sindicatos rurais de Pesqueira e Alagoinha, em Pernambuco. 
Fez mais. Veio conferir, de perto, os estragos que causou

ªº lado de seu secretário-geral, Paulo Didier de Brito. Foi quan
do, em gesto magnânimo e altruísta (assim considerou), conce

deu audiência ao então presidente da Federação dos Trabalha

dores da Agricultura, Euclides Nascimento. No salão principal 

da Delegacia do Trabalho do Recife. Mostrando, a jornais e tele

visões, o lado light da Redentora. 

Não contavam era que os ânimos se exaltassem. Razão pela 

qual Vossa Excelência abanou o dedo na cara do sindicalista. E, 
como de onde ele vinha homem que é homem não leva desaforo 
para casa, Euclides respondeu da mesma maneira. Não se faz 
isso a um homem de bem. E tome dedo no nariz do indigitado 

ministro. De tudo resultando, previsivelmente, um inquérito po
licial militar. Formalidade, apenas, para deixar quarando por 
trás das grades nosso simpático e combativo trabalhador rural. 
Por desacato à autoridade. 

Mas nem sempre são as coisas como pensam ou querem os 
homens. E deram a palavra a nosso Euclides. Para quê? Então 
ele disse que era homem rude, do eito da cana, diferente do 
ministro, um barão de Brasília, educado como ele nunca vira 
ninguém, entrou na sala, ficou prestando atenção no que fazia, 
o homem estava de pé atrás da cadeira, fez o mesmo, depois 
sentou, ele também, cotovelo fora da mesa, Euclides encolheu o 

seu, havia papéis e lápis, o ministro trouxe-os para sua frente, 

ele imitou, mais pareciam espelhos. 
Só que, no meio da conversa, Vossa Excelência enfiou o dedo 

no seu nariz. Pensou que era esse o estilo de pessoas finas dis
cutir. E repetiu igualzinho à autoridade. Como demonstração de 
apreço e respeito. Agora vêm vocês - dirigindo-se aos militares 

que tomavam seu depoimento- dizer que o ministro é mal

educado? De jeito nenhum. Ele é um senhor finíssimo. 
Compreendendo onde iria acabar chegando a ocorrência, re

solveram os de farda cancelar o inquérito. Despachando, pra casa, 
aquele sindicalista abusado. Lembro mestre Ariano e lembro o 
Brasil de hoje. Ariano escreveu, na Compadecida, que "a astú
cia é a coragem do pobre". Um episódio de sentido exemplar, 

, que se poderia bem denominar de "A Arte da Astúcia". 

Uma arte em meio a tantas outras artes. De todo tipo. Como 
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a "Arte Nova de Fazer Comédias" (Lope de Vega), em que o autor l troca. Astúcia é algo mais inocente. Em certo sentido, ingê-

expõe uma teoria ànticlássica de teatro (aproveitando parares- nua até. Esperteza não. Há um verniz de civilização cobrindo 

pondera Cervantes). A "Arte de Viver" (André Maurois), um tex- aquela simplicidade que só o povo sabe ter. Esperteza está mais 

to adocicado, que hoje seria como de auto-ajuda. A "Arte da Pru

dência" (Baltasar Gracián), que levou o autor, por falta dela, a 

findar seus dias no exílio. "AArte Romântica" (Baudelaire), uma 

publicação póstuma. "Arte e Estado" (Ernesto Gimenez Caballero), 

uma espécie de elogio à Alemanha de Hitler Çdepois ainda escre

veria ''Mãe Roma", com subtítulo Apologia do Fachismo). 
O ensaísta inglês Herbert Read aproveitou a inspiração e 

fez logo um monte delas: "Arte e Indústria", "Arte e Sociedade", 

para o ganho, o utilitarismo, o baixo interesse. Como 

Macunaíma, herói de nossa gente, no dizer de Mário de 

Andrade "preguiçoso, feio , preto ritinto, filho do medo da noite 

e sem nenhum caráter''. 
O tema é, por todos os títulos, atual. Porque o povo brasileiro 

continua assistindo, indignado e perplexo, à extensão da esperte

za - no pior sentido da expressão - de nossas elites políticas. 

Das reeleições em pequenas prefeituras aos grandes escândalos 

"Arte e Alienação". Ficando fora da relação a "Arte de Furtar", brasilienses. Tenho certeza de que Nossa Senhora - se essa dama 

do Padre Vieira - por, talvez, nem dele ser (apesar do estilo) . l existir mesmo, claro, olhando para essa gente no poder, manteria 
Além de tantas outras artes, umas nobres outras nem tanto, sua frase presa na garganta. Porque ela-e todos nós, mulheres 

nesse mundão de Deus. e homens comuns do povo - sabemos que nada disso é astúcia. 
Pena que, quando a peça de Ariano foi gravada pelo diretor Longe disso, senhores. Longe disso. É coisa pior. 

Guel Arraes, para a Globo, tenham mudado a frase . Que pas-
sou a ser "a esperteza é a coragem do pobre''. Não foi uma boa l e - m a i 1 : j p a u 1 o @ t r u e n e t . e o m . b r 
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ou 
Ao mestre, com carinho 

EDMUNDO CAMPOS COELHO 
SOCIÓLOGO 

O 
céu apenas começara a cobrir-se de suave azul-pálido, e o sol a tingir de ouro a manhã radiosa e fresca que 
nascia, quando Santo de Sá acordou com a alma ensombrecida por pensamentos amargos e com o espírito 

opresso por um doloroso sentimento de fracasso. Houvesse o mestre presenciado o ensaio do dia luminoso com 

que a natureza iria nos brindar nesta quarta-feira, ainda assim não teria se comovido. As razões de tão lastimá

vel indiferença o leitor compreenderá após a necessária apresentação ao meu herói. 

Eis, então, o professor doutor Olavo de Monte Santo de Sá sentado à beira da cama, os pés descalços tateando à procura dos 

chinelos que fugiram para debaixo do móvel, o pijama de largas listras azuis abotoado até o pescoço fino e comprido no qual se 

destaca um saliente pomo-de-adão. Trata-se de um homem de metro e noventa, sessenta anos, magro como um caniço, cabeça 

grande e calva cingida por tufos de cabelo de cor indefinida que a esta hora lembram um emaranhado novelo de lã esgarçada. 

Mais tarde, após praticar por meia hora exercícios de ginástica calistênica, tomará seu banho matutino; e ainda molhado, miran

do-se no espelho do guarda-roupa, uma toalha amarrada na cintura, diligentemente encaminhará alguns fios para o alto da 

cabeça e escovará os pêlos laterais em direção à nuca, operações às quais atribui (por razões que só ele conhece) o sortilégio de 

deixar a calva escura menos evidente. A despeito da estatura sua presença transmite ao interlocutor uma vívida impressão de 

fragilidade; nos olhos extraordinariamente grandes (as sobrancelhas ralas lembram as de uma criança) reside uma permanente 

expressão de sobressalto e até mesmo de alarme, os lábios finos contraindo-se, subitamente e sem causa aparente, num movi

mento de fuga e de desconforto. Esta alma tímida cercou-se de um certo ar solene e de um formalismo de maneiras que estão 

longe de encorajar simpatias e intimidades. 

No rol das condições mais notáveis do seu gênero habitual de existência ressalta a ausência de vida privada, um estado 

integralmente negativo que Santo de Sá considera menos como um fardo pessoal do que como uma dádiva aos concidadãos. Pois 

ele tem de si o conceito de um intelectual dedicado em tempo integral às grandes questões políticas e sociais de seu tempo e de 

seu país e a este intenso ministério crê entregar o melhor de suas inestimáveis capacidades. Não constituiu familia nem se sabe 

de envolvimentos afetivos que o tenham distraído da profícua atividade cívica. Mas incorrem em grave equívoco os que nele 
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enxergam um misógino e, a rigor, nem a misogamia pode ser incluída no extenso rol de suas excentricidades mais benignas. 

Assim e só Santo de Sá mora de aluguel em um modesto apartamento em Botafogo onde há anos não recebe visitas de quem quer 

que seja; uma diarista incumbe-se da faxina semanal e quinzenalmente o recatado morador se abastece de alimentos congelados 

numa firma associada aos Vigilantes do Peso. E isso não é apenas o que se sabe sobre a vida privada do mestre; é tudo o que há 

para se saber. 

Santo de Sá rege a disciplina de Sociologia do Caos no Instituto de Altos Estudos Transcendentais, e o faz com a mediocridade que 

o título de doutor permite relevar com méritos. Desfruta de razoável saldo de prestígio no mundo acadêmico, sobras de um capital 

obtido há trinta e cinco anos com a publicação de sua tese ( Gramsci, ks intel,ectuel,s e l,e chaos mental dans l,e capitalisme monopoliste: 

esquisse d'une analyse mol,eculaire. Dissertation de Doctorat, 3eme Cycle, Université de Paris XII, 1978), obra que ainda lhe rende 

dividendos que, se não são hoje exatamente copiosos devido à lei dos rendimentos decrescentes, parecem suficientes para mantê-lo 

no rol dos capitalistas culturais de porte médio e para dispensá-lo de saques mais freqüentes no cheque especial. 

Tímido e de usual lacônico Santo de Sá é, paradoxalmente, um hábil palestrante e apreciado conferencista. Eloqüente como 

um rábula e abrangente como um diletante discorre com invejável desembaraço e impecável sintaxe sobre todos os temas que se 

lhe apresentam sendo, por isso, freqüentador emérito e assíduo de colóquios e seminários, congressos e simpósios. Parte substan

cial de seu vasto curriculum vitae (algo em torno de trinta e cinco páginas, papel A4, espaço 1 Yz) é constituído pelo registro 

minucioso de tais meritórias atividades. Os jornais estampam com regular freqüência o semblante anguloso e um suntuoso 

apanhado de suas copiosas opiniões impressas o leitor encontrará nos arquivos do Caderno B de um dos nossos mais importantes 

diários. Com desvelo de guarda-livro Santo de Sá mantém o registro desta vasta produção circunstancial, a ela juntando as 

evidências materiais de sua existência. Consta a heterodoxa contabilidade de uma coleção de pastas de cartolina amarela onde, 

rigorosamente classificados por data e por assunto, ele deposita, como notas promissórias de duvidosa liquidez, os recortes assidu

amente amputados das nossas folhas diárias. Ademais, nosso herói subscreve com regularidade os abundantes manifestos e 

abaixo-assinados que circulam pela "classe dos artistas e intelectuais" e participa assiduamente dos debates sobre "a atualidade 

brasileira" levados à cena no palco do Teatro Casa Grande. 
Em suma: nascido no Piauí, Santo de Sá é um típico intelectual carioca. Mas de uma forma confusa e apenas parcialmente 

consciente, o tipo é tão-só sua mais elaborada dramatis persona, pois Santo de Sá não é inteiramente um filisteu da cultura. 

Embora raros, há momentos em que alcança a compreensão plena de que fração considerável de sua existência pública e cotidi

ana constitui-se de sucessivas encenações, todas elas rigidamente marcadas num roteiro tão inautêntico em relação à vida 

quanto às convenções dramáticas que lhe emprestam a aparência de realidade. Estas são ocasiões de intenso desconforto das 

quais ele se livra com um vigoroso movimento da cabeça como quem espanta maus pensamentos ou lastima certas contingências 

desagradáveis mas inevitáveis. Mas também são instantes em que recolhe da memória o melhor do que ele chama de sua "vida 

pretérita", termo pelo qual designa a fase pré-acadêmica de sua existência, um tempo ao qual atribui uma qualidade idílica de 

inocência, de generosidade e de idealismo, tempo hoje recolhido a um plano quase transcendental da lembrança. 

• • • 
Eis, então, o mestre curvado sob o peso de amargos sentimentos e à procura dos chinelos fugidios. E para esclarecer as razões 

de tão lastimável estado de espírito é indispensável fazer retroceder a roda do tempo e começar pela noite do dia anterior. 

Pois ontem, terça-feira, Santo de Sá chegou à Livraria Paz e Amor por volta das vinte horas e trinta minutos. A despeito da 

natureza superficial de suas relações com o autor do livro cujo lançamento se fazia (O Olhar e a Paixiio: de Freud a Gil, de Lacan 

a Caetano. Rio de Janeiro: Cia. Literária, 1998), noblesse oblige e cerca de uma vintena de álacres acadêmicos, misturada a três 

ou quatro celebridades municipais, acotovelava-se no acanhado espaço comendo empadinhas murchas e bebericando vinho branco 

nacional em copinhos de plástico transparente. Santo de Sá comprou seu exemplar, intimamente lamentando a despesa com um 

livro que jamais leria (tinha em casa uma prateleira repleta de "livros de lançamento") e foi postar-se no final da fila que 

avançava lentamente em direção ao autor. Descalço e estirado em um vistoso divã verde-musgo disposto entre duas estantes 

repletas de apetitosas lombadas coloridas, o consagrado psicanalista vestia um djellaba cor de abóbora e suando às bicas na 
inusitada posição (idealizada pela insana promoter da editora para simbolizar alguma obscura, obscena e feminina fantasia 
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· freudiana) ia redigindo dedicatórias "ao prezado amigd', e sempre "com admiração" pelo precioso adquirente de sua obra ainda que 

se tratasse de um anônimo professor de Curitiba que encarregara uma_ amiga de comprar-lhe um exemplar. 

Santo de Sá acompanhava distraidamente a agitação à cabeça da procissão quando ouviu, alarmado, uma voz que soou-lhe 

familiar: 

- Foucault é uma fraude! 

Voltou-se na direção de onde viera a blasfêmia para obter a confirmação de que o herege era, de fato, o professor Josué 

Rebello, um colega da turma de 1958 na Faculdade de Sociologia em Belo Horizonte a quem não via há bastante tempo. Rebello 
gesticulava furiosamente diante de uma constrangida senhora de meia-idade, baixinha e rechonchuda, de bochechas rosadas 

como as de um querubim. 

- Uma fraude, Conceição!-gritava ele. - Uma fraude! O Foucault e o seu querido Bourdieu! 

- Fala baixo, Rebello- implorou a senhora, cada vez mais corada. 
- É que eu perco as estribeiras com esses seus franceses, Conceição - ripostou Rebello, dando de beber à indignação no 

copinho de plástico transparente-Ouve esta: "A melhor maneira de falar claramente consiste, meus queridos, em falar compli

cadd'. Uma fraude, isso sim! 

- Não é bem assim, Rebello. Você está exagerando-obtemperou Conceição, quase num sussurro, olhando aflita em derredor. 
- É assim sim, Conceição! "Combinemos, queridos, a perifrase metódica com a polionomásia epistêmica sem nos esquecer-

mos, todavia, dos conceitos sinópticos". Quer mais? Quer mais? "A explicação ad lwc por argumentos ad lwminen, blá, blá, blá. 

Não as coisas da lógica mas a lógica das coisas, blá, blá, blá. Passar do modelo da realidade à realidade do modelo, blá, blá, blá". 
Jogos de palavras, Conceição. Tudo oco, um magn!fico conjunto vazio! 

- Não é bem assim, Rebello - persistiu Conceição. . 
Mas a indignação iluminava Rebello. 

-Diga-me com toda a sinceridade, Conceição. O que é o habitus?Vocêrealmente entendeu o que é o habitus? E quem lê 

Panofsky, minha cara? Você já leu Panofsky? 
Como a inquirição era de natureza estritamente retórica, Rebello não esperou pela resposta. Rodopiou nos calcanhares e com 

agilidade de prestidigitador trocou sobre a bandeja que passava o copinho seco por outro transbordante. Foi quando seus olhos deram 
com Santo de Sá que, percebendo-se descoberto, debalde tentou desesperadamente tomar-se invisível na fila do psicanalista. 

- Santo Deus, outro fraocês! - gemeu Rebello. 

A insinuação de que aos cataclismas semânticos da Sorbonne de Conceição vinham se juntar às catástrofes semiológicas da 

Paris XII de Santo de Sá não deve surpreender o leitor que terá reconhecido neste personagem uma dessas naturezas expansivas. 
Nelas a exuberância de temperamento está sempre a transbordar abundantemente, ameaçando afogar os incautos em ondas 

encrespadas. 
-Santo de Sá, meu querido!- bradou Rebello, lançando-se sobre o ex-colega; e alcançando-o pelo cotovelo arrastou-o para 

fora da fila. Em acessos de cordialidade sacudia-o com tal energia que nas proximidades as pessoas afastaram-se prudentemente. 

- Meu caro, você está que é pele e osso- observou com sincera preocupação. - Doente? 
Santo de Sá perscrutou o semblante do·ex-colega e persuadindo-se por sua expressão de que não houvera dubiedade nem 

impertinência no comentário esboçou um contrafeito sorriso. Pelo contrário, a saúde estava ótima - respondeu com ênfase talvez 
demasiada, mas também ligeiramente perturbado com a tosca descrição de seu aspecto físico (mais tarde, diante do espelho, faria 

uma avaliação tanto menos circunstancial do rude esboço traçado pelo colega quanto mais a figura refletida lembrava uma 

estrutura longa, simples e de material aparente, toda ela contida pela linha de um contorno lacônico em sua extrema economia). 

Pelo momento, Santo de Sá decidiu encaminhar a inevitável troca de trivialidades para terreno menos íntimo. 

-Ainda na Faculdade de Educação? 

- Para todo o sempre, meu caro. Para todo o sempre - respondeu Rebello, os braços abertos para abarcar a eternidade. -
É o meu modesto troféu, ter feito toda minha carreira na Faculdade. De cabo a rabo. Pode parecer tolice, mas registrei enfatica

mente este modesto feito no meu memorial. 
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- Qual memorial? - perguntou Santo de Sá, distraidamente. 

Rebello olhou-o consternado. 

- Santo Deus, Santo de Sá! - queixou-se, francamente ofendido. - Todo mundo soube do meu concurso para professor titular. 

A expressão de espanto no semblante de Santo de Sá não escapou a Conceição que acompanhava com interesse o diálogo. 

Ainda assim não foi capaz de interpretá-la, mesmo quando Santo de Sá revelou de maneira inequívoca o seu sentido. 

- E você foi aprovado? - quis saber ele, entre incrédulo e pasmo. 

- Com louvor!- informou Conceição, as bochechas incendiadas por um ingênuo e vicariante deleite, pois Rebello recolhera-

se a um sofrido mutismo de ofendido. 

Santo de Sá ouviu a voz da mulher mas não apreendeu imediatamente o que ela havia dito. O sentido das palavras se perdera 

no desencontro com a sua consciência a qual, voltando-se para dentro de si mesma e assim recolhida sem advertência, pusera-se 

a examinar a súbita e íntima sensação de desconforto que a fizera deixar sem resposta a interlocutora. 

- E o senhor? - perguntara Conceição. 

Mas Santo de Sá não soube precisar o que exatamente a mulher desejava saber a seu respeito. Ou talvez não desejasse sabê

lo. Calou-se, constrangido e infeliz. E com o pretexto de recolher o autógrafo do autor afastou-se, não sem antes cumprimentar 

Rebello pelo sucesso no concurso. 

• • • 
Já em casa uma hora após, sentado à mesa de trabalho e manuseando o livro recém-adquirido ("ao prezado amigo, com a 

admiração do ... "), Santo de Sá repassava o encontro com Rebello. Não que da memória esperasse extrair alguma satisfação tardia; 

os excessos afetivos, as incontinências de temperamento desagradavam-no como manifestações de um caráter tão vulgar quanto 

indecoroso. Mas examinando-a a distância (e protegida das suas manifestações mais físicas) a consciência de Santo de Sá podia 

considerar a vulgaridade e falta de decoro do antigo colega com uma indiferença soberba para lançar-lhe, em seguida, uma 
mirada menos corrosiva. Mas, então, por que persistia o desconforto? Precisamente qual fragmento do encontro, qual gesto, 
palavra, expressão facial ou entonação instilara em seu espírito a inquietação opressiva e persistente que ainda agora perturba

va-o? O que possivelmente teria acionado a intuição de um vazio (algo como a suspeita de uma sentença inconclusa, mas invisível, 

em meio a um vasto texto), o sentimento de uma carência tão presente quanto indefinida mas no qual Santo de Sá pressentia a 

revelação de uma insuspeitada descontinuidade em algum ponto de sua vida, um trajeto interrompido, uma vívida, íntima 

sensação de incompletude, quase de fracasso? 
Aflito, desistiu do O Olhar e a Paixiio e foi deitar o psicanalista na estante dos ''livros de lançamento". Deslizou os olhos pelas 

lombadas coloridas encontrando escasso conforto no ineditismo a que seu desinteresse havia condenado tanta ciência, mas ante

cipando o deleite que o esperava dentro do arquivo de aço verde-musgo a um canto do escritório. Dirigiu-se para ele, puxou a 

gaveta superior e contemplou o magnífico tesouro, a coleção de pastas de cartolina amarela primorosamente etiquetadas e 

suspensas por ganchos nas hastes de metal. Pesquisando com os olhos as etiquetas retirou "Assuntos diversos: 1988", um ano 

particularmente generoso em solicitações às luzes e à eloqüência de seu ministério público. Abriu a pasta sobre a mesa e sentou

se para examinar alguns recortes. E na fruição de si mesmo, sob o encantamento do ritmo de sua própria voz Santo de Sá aquietou 
a agitação que viera afligindo-o. Releu com imenso prazer uma longa e grave reflexão sobre as responsabilidades da magistratura 

("Urge que a República se republicanize, etc. etc. etc.") e não pode evitar um discreto sorriso de satisfação ao nome e ao título do 

autor registrados no rodapé da página do jornal: Olavo Monte Santo de Sá, professor adjunto de Sociologia. Mas então, vinda de 

algum escuro escaninho do subconsciente, chegou-lhe perfeitamente audível e inteligível a voz de Conceição. 

- E o senhor? - perguntara ela. 

- Não, não sou professor titular- havia respondido, inaudível e cabisbaixa, sua consciência humilhada. 

• • • 
- Professor adjunto!- murmurou Santo de Sá pondo de lado o recorte e a pasta amarela a qual, com a exposição 

inesperada e incômoda do déficit curricular, perdera muito do seu brilho. Perdera muito em brilho o restante do tesouro 

diligentemente amealhado e o sentimento da perda deixou-o profundamente consternado. Nas vísceras do seu espírito, nos 
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intestinos de sua alma um estranho metabolismo havia transformado uma carência por tanto tempo confortavelmente ausen
te da consciência em outra de presença tão conspícua quanto degradante. 

'Entretanto, quando a voz de Conceição recuol1 para o fundo da memória foi o semblante de Rebello que desenhou-se com 

nitidez na mente de Santo de Sá; e ao vislumbrar nas feições do ex-colega (projetadas contra o plano de um insuspeitado 

ressentimento) os reflexos iridescentes do título acadêmico Santo de Sá desejou-o ardentemente como a um halo de que 

carecesse sua circunspecção, como a uma auréola que não cingisse sua carreira feita com decoro e mérito, como a uma coroa 

que fal~asse à consagração ... Sim, à consagração do intelectual consagrado! "Com louvor!" - exclamara Conceição; e no replay 
o timbre de sua voz, trêmula de admiração, fez com que o coração de Santo de Sá transbordasse de amargura. 

A exemplo de Rebello, quantos de sua antiga turma de faculdade haviam se tomado professores titulares? Seria ele, Santo de 

Sá, um exemplar inepto do homo academicus, o claudicante que tropeça no penúltimo degrau da evolução, aquele que se arrasta 

na cauda da procissão acadêmica sob o fardo de uma inexorável e iníqua lei natural? Mas, ao alcançar o ponto mais profundo de tão 

deprimentes reflexões, ao pressentir as perigosas trilhas para as quais podiam conduzi-lo, Santo de Sá invocou a imagem de 

Rebello, radiante sob a inscrição em néon: Professor Titular! E tanto bastou para que seu espírito momentaneamente combalido 

recuperasse ânimo pela força exorcizante de mediocridade tão penosamente conjurada. O contrafactual perfeito! 

Lamentavelmente o ardil perdia toda a eficiência fora desse estreito âmbito dentro do qual Darwin podia ser inapelavelmente 

batido, deixando Santo de Sá a imaginar como pôr um fecho igualmente luminoso em sua longa carreira universitária. Ele que 

planejara para os próximos cinco ou seis anos encerrá-la com chave de ouro (na verdade, um longo ensaio que vinha rascunhando 

sobre a atualidade de Gramsci para o entendimento dos efeitos moleculares da herança ibérica sobre o pensamento dos intelec

tuais orgânicos no contexto do neoliberalismo brasileiro) não sabia agora como impedir que o projeto se transformasse em fragoroso 
fracasso. Àfalta do título sua carreira adquirira subitamente a forma de um esplêndido edificio inacabado cujo arquiteto houvesse 
decidido ignorar a pétrea cláusula contratual do prazo de conclusão, condenando a obra a um estado de definitiva incompletude. 

E havia, finalmente, a torturante escassez de tempo. A vida parece escoar com macabra urgência quando se tem sessenta 

anos e quase se pode tocar com a ponta dos dedos o frio horizonte da existência fisica. ''Haverá tempo?'' - perguntava-se Santo de 

Sá ao constatar que o último concurso ocorrera havia sete anos, que os titulares atuais eram relativamente jovens e saudáveis e 

que as probabilidades de uma demissão eram tão escassas quanto suas esperanças por uma vaga no futuro próximo. 
Desanimado, consultou o relógio no pulso ossudo e fino: três horas da manhã. Arrastou-se até o quarto, vestiu o pijama de 

largas listras azuis e de olhos abertos, remoendo pensamentos aflitivos, esperou que a manhã desabrochasse espantando as 

sombras de sua alma. 

• • • 
E eis, então, nesta manhã luminosa, o professor Olavo Monte Santo de Sá sentado na beirada da cama, já calçado nos chinelos 

fugidios, curvado sob o peso dos tristes pensamentos da noite anterior, dobrado pela pungente sensação de incompletude. Hoje não 

haverá ânimo para a ginástica calistêmica nem disposição para o delicado arranjo dos escassos fios de cabelo sobre a calva escura. 

Deixemos, todavia, a alcova do nosso herói. Concedamo-lhe nesta hora dificil a privacidade de que abdicou na vida; por 

algumas horas restituamos o mestre ao estado positivo de completa humanidade. Guardemos silêncio, sejamos delicados! Respei

temos a dor de Santo de Sá recolhendo de nossos lábios este discreto sorriso de divertida incredulidade. 

• • • 
Contrariando o hábito de chegar ao Instituto de Estudos Transcendentais por volta de nove da manhã, Santo de Sá saiu de 

casa às quinze horas e a passos largos e firmes, como os de quem se move impulsionado por inabalável propósito. Gingando no 

andar prepóstero a que o obrigava os pés voltados para fora, dirigiu-se ao ponto de ônibus dois quarteirões adiante. Mudou 

repentinamente de idéia e sinalizou para um táxi infringindo a norma que se impusera desde os tempos de estudante, a de 

não submeter em via pública os seus metro e noventa aos contorcionismos cômicos e às flexões risíveis que o acomodavam em 

continentes tão desproporcionais e ridiculamente diminutos. Trinta minutos após desembarcava com dificuldade defronte o 

vetusto prédio da Faculdade de Educação. 

Rebello recebeu-o em seu gabinete com os costumeiros transbordamentos afetivos. Vestia um elegante guarda-pó 
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imaculadamente branco em cujo bolso superior esquerdo havia sido bordado um vistoso monograma, cópia ampliada daquele que 

adornava do mesmo lado a camisa social de tecido muito fino. A mão direita calçava uma luva de cirurgião, mas o que chamou a · 

atenção de Santo de Sá foi a palidez do rosto e a aparência cansada que pouco lembravam o esfuziante herege da noite anterior. 

-Professor e alérgico a giz, meu querido. Uma contradição em termos-comentou Rebello, sossegada a comoção interna 

que a chegada de Santo de Sá havia-lhe provocado. -Os dedos ficam em carne viva, um horror. Para complicar, tem-se 

agravado também a alergia aos estudantes. 

Ainda amargo e contrafeito, Santo de Sá esboçou um sorriso inteiramente convencional. Começava a arrepender-se de ter 

vindo. 

- Você tem idéia, Rebello, do que foi feito da nossa turma? - perguntou, abordando sem rodeios o tema que o trouxera ao 

gabinete do ex-colega, mas também na expectativa de abreviar tanto quanto possível o encontro. 

- Éramos uma turma grande, meu querido - disse Rebello, levantando-se. 

Foi ao arquivo de aço sobre o qual alinhavam-se caixas de papelão etiquetadas, desceu uma delas examinando seu conteú

do e ao voltar-se tinha nas mãos um envelope grande e pardo e na face a expressão de quem está prestes a fazer uma 

revelação deveras surpreendente. 

- Você reconhece alguém? - perguntou, retirando do enveÍope uma foto ampliada e passando-a a Santo de Sá. - Este 

magro e comprido, aí? - continuou, referindo-se inequivocamente a um jovem extremamente alto e magro, de semblante 

circunspecto e grave em meio a um grupo de rapazes risonhos. 

Santo de Sá recebeu-a e pôs-se a examiná-la com grande interesse. Sim, ali estava ele, um pouco constrangido pela 

mirada fixa da lente do fotógrafo, nada à vontade com a álacre agitação que havia precedido a composição da foto. À vista da 
. irretocável cabeleira que guarnecia-lhe o crânio de vinte e dois anos levou instintivamente a mão à calva do homem de 

sessenta e encontrou na superfície lisa a amarga advertência do tempo. Entretanto, procurou os rostos dos quais a memória 

guardara uma pálida lembrança. 

- Por onde anda o Venceslau?- perguntou, apontando com o dedo comprido e ossudo. 

-O Venceslau faleceu há dois meses. Uma história lamentável, meu caro-respondeu Rebello, meneando a cabeça 
tristemente. - Consta que morreu de cirrose. Tolice! Ele nunca se adaptou à vida com o fim da ditadura militar. Vivia no 

passado, sentia uma imensa nostalgia. Você sabe: a clandestinidade, os "aparelhos", os companheiros, o exílio. E estava 

sempre ressentido com a sociedade por não lhe prestar as homenagens de que se julgava credor como vítima da repressão. 

- Imagino. Ele foi barbaramente torturado. 

-Sim, muito. E ficaram seqüelas terríveis- acrescentou Rebello com desgosto. - Mas o Venceslau gostava de expô-las 

como a um troféu, entende? Cobrava demais, chegava a ser .. . obscena a insistência em contar e recontar a coisa toda. Ia a 

certos pormenores, entende? E exigia tributos, tornou-se um maçante insuportável. Começaram a evitá-lo como o diabo à 

cruz, não havia mais quem agüentasse a ladainha. E aí entregou-se à bebida. 

Rebello levantara-se e colocando-se às costas de Santo de Sá esticou o braço sobre o ombro do ex-colega pousando o indica

dor sobre uma das faces na fotografia. 

- Você se lembra do Gonçalo? Deixou a sociologia pela psicanálise, tem uma rica clientela em Beagá. Eu soube que um dia 

estava uma turma bebendo em um barzinho da Serra, o Gonçalo se aborreceu com a monomania do Venceslau e não se 

conteve. "O povo te deve o quê, Venceslau? Te fez representante dele? Te passou procuração? Te pediu pra fazer guerrilha 

urbana? Te solicitou uma revolução? O povo não te deve nada, cara. Você correu os riscos por seus próprios ideais, represen

tava apenas a si mesmo. O povo, meu caro, estava aplaudindo o Médici no Maracanã!". 

- Besteira do Gonçalo. O povo não sabia das coisas horríveis que estavam acontecendo-disse Santo de Sá, num tom 

postiço de protesto. 

- E você queria o quê? Uma ditadura com liberdade de imprensa? Um contra-senso, meu caro! - observou Rebello, 

enfaticamente. -Nesse tipo de regime o povo nunca sabe e esta é precisamente uma das características do regime. Se 

soubesse, então não se trataria de uma ditadura. E não se tratando de uma ditadura não teria havido resistência armada 
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nem tortura e não estaríamos aqui relembrando coisas ruins. É por demais óbvio para ser um bom argumento. 

- Sobre o Venceslau ... sobre o Gonçalo ... Como é que você fica sabendo dessas coisas, Rebello? 

Voltando a sentar-se Rebello fechou o guarda-pó com um gesto teatral e ajustou a luva de plástico na mão direita esticando-a 

pelo punho com um lento e estudado movimento da direita. Cruzou os braços e exalou um cavo suspiro. 

-Ah, meu caro! Eu cultivo lembranças e saudades como outros cultivam orquídeas. São coisas delicadas que requerem 

imensos cuidados- respondeu afinal, mas a voz não reproduzia a afetação da pose. - Eu sou um sentimental, Santo de Sá! 

Sentimental e mineiro, o que complica imensamente a equação. Como você sabe, os mineiros são modestos e recatados, têm 

horror a expansões afetivas-observou, com convicção. -Seja como for, vou a Bêagá com freqüência para renovar os laços com 

o passado. Lamentavelmente, com o passar do tempo o passado vai se tornando uma paisagem desfocada, uma miragem trêmula. 

Sentia uma genuína nostalgia desse passado e recordava-o com sentimento. Mas calou-se porque Santo de Sá parecia não tê
lo ouvido, concentrado como estava no exame da fotografia. 

- Você teve problemas com a repressão? - perguntou Rebello, subitamente. 

Santo de Sá desviou os olhos da foto, cruzou as longas pernas e fixando a mirada em algum ponto invisível à sua frente 

manteve-se quieto como a consultar a memória em busca de lembranças desbotadas. 

- Incidentes irrelevantes, mais equívocos do que incidentes - respondeu, finalmente. - Eu morava numa pensão ali na 

Timbiras, esquina com Bahia. Chego um dia e encontro a proprietária apavorada: "O senhor está sendo procurado pela polícia" -

diz ela me olhando como a um perigoso malfeitor. Vou ao meu quarto e encontro tudo mexido. 

- Material subversivo? Literatura marxista? - perguntou Rebello, sôfrego por uma excitante confidência. 

Santo de Sá sorriu da sugestão despropositada, também porque começava a divertir-se com a conversa. 
- Imagine! Longe disso. Mas levaram uma preciosa coleção de cartões postais antigos, presente de meu avô, algumas cartas 

e os livros do Graciliano Ramos, todos em primeira edição, que encontrei em sebos. 

- ''TRINTA ANOS" após sua morte e olha o Graciliano de volta para a prisão!-É carma, como diria a nossa Conceição. 

Dessa vez Santo de Sá riu francamente do comentário, visivelmente satisfeito em trazer de volta o passado. 
- Estive também envolvido em um IPM, outro desagradável equívoco - continuou ele a reavivar a lembrança com 

prazer. - Voltei para Teresina em meados de 65, cheguei ao Rio em 70, em 74fuipara a França. Retornei em 79. Isso é tudo. 
Como você vê, não tenho nada de excitante para contar. 

- 79 foi um ano terrível! -exclamou Rebello. - Mas, meu caro, a mim também nada de excitante ocorreu. No primeiro 

ano da ditadura isso era lastimável, lembra-se? Tornar-se preso político e levar uns cascudos do pessoal do DOPS era a glória, 

embora fosse raro que alguém permanecesse detido por mais de uma semana. O Gilmar, lembra-se do nosso Gilmar? O 

Gilmar entrou em profunda depressão porque o DOPS ignorava-o solenemente.Uma completa desmoralização! 

Santo de Sá voltou a rir gostosamente, o que de imediato estimulou Rebello a prosseguir. 

-A atitude do Gilmar era sintomática, pois a verdade é que ninguém entendeu o que estava acontecendo e isso desde 

antes do golpe. Recordo-me de dois eminentes sociólogos paulistas, e todos os sociólogos paulistas são eminentes, que no auge 

do entusiasmo com o Comício da Central provaram por a+b que estávamos à porta da revolução: "Estamos na véspera de 

fundação de uma República Smdicalista". Não exatamente nestes termos, cito de memória. Míopes de dar dó, o que, a propó

sito, consolidou o prestígio de ambos. 

- Um dos ceguinhos paulista é hoje ministro?-arriscou Santo de Sá, com uma inesperada vibração malévola na voz. 

- Exato, exato! Medíocre, diga-se de passagem. Como você adivinhou? Não importa. De qualquer modo, ninguém deu 

crédito à ameaça militar, ninguém daria um níquel pela previsão dos terríveis anos que viriam. Veja você: certa noite, em 

Beagá, vou a um cinema em Santa Efigênia e na saída dou com batalhões de soldados cruzando a praça, fuzis e equipamento 

de campanha nas costas. Era a PM mineira mobilizada pelo general Mourão. O amigo com quem estava, e que anos depois por 

pouco não foi "suicidado" na Barão de Mesquita, quase morre de rir. "Os palhaços. Que palhaçada!", dizia ele. A sã doutrina e 
a boa teoria não avalizavam predições catastróficas. Tudo não passaria de uma quartelada, um espasmo de agonia das forças 

reacionárias diante do avanço do campesina to e das massas proletárias. 
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Rebello calou-se ao ouvir batidas tímidas à porta; uma cabeça de mulher apontou pela fresta que se abrira e a um sinal ela 

entrou para avisar que os estudantes esperavam para a aula da tarde. 

Santo de Sá levantou-se ensaiando uma despedida, mas Rebello fê-lo sentar-se com enérgicos movimentos da mão enluvada. 

- Meu anjo- disse ele, dirigindo-se à secretária - diga aos estimados estudantes que está aqui de visita o meu querido 

mestre e amigo Santo de Sá, está ouvindo? Hoje não haverá aula. Reponho no fim do semestre, está bem? 

Passou os braços sobre os ombros da mulher e conduziu-a delicadamente para fora. Ao voltar sentou na beirada da mesa de 

trabalho e ficou a balançar os pés de pura satisfação. 

- E o Guido? O que foi feito dele?- perguntou Santo de Sá ao reconhecer um rosto comprido e eqüino assentado sobre um 

longo pescoço. 

-O Guido é hoje um valorizado artista plástico com ateliê em Mariana. Tenho dele três desenhos maravilhosos. Ah! olha 

aqui a Fernanda. Um bela mulher!-exclamou Rebello postando-se novamente por detrás da cadeira de Santo de Sá. -Suici

dou-se, não tenho os detalhes. Eram inseparáveis, ela e a Marina. Lembra-se da Marina? Exilou-se no Chile, morou na França 

onde concluiu o doutorado. Mas o Foucault ainda não era uma epidemia, o Bourdieu não passava de um benigno resfriado e nossa 

Marina não se contaminou. É hoje professora em uma universidade do Nordeste, Pernambuco ou Ceará, não sei exatamente. 

- Professora titular? - perguntou Santo de Sá, sobressaltado. 

- Não, não. Assistente. 
- Tem certeza? 

-Absoluta. Ano passado .. . - Rabello calou-se de repente com uma careta de dor. - Vou deixá-lo por dois minutinhos, 

Santo de Sá. Não me fuja, hein! 

Sozinho, Santo de Sá passeou os olhos pelo gabinete decrépito. Duas prateleiras de madeira carregadas de livros corriam por 

toda a extensão de uma das paredes. O arquivo de aço mostrava aqui e ali sinais de ferrugem; o piso estava encardido e gasto e 

alguns tacos haviam se soltado. Sobre a mesa de trabalho um porta-retratos dava as costas ao visitante; estendendo o braço Santo 

de Sá virou-o para dar com o magnífico rosto de uma mulher ainda jovem: ela apoiara o queixo sobre a mão espalmada, entreabri

ra os lábios em um sorriso zombeteiro e deixara que a jovialidade da pose se concentrasse nos olhos de um brilho suntuoso. 
- Perdão pela demora, meu caro- disse Rebello ao retornar alguns minutos depois. 
- Você está se sentindo bem? - perguntou Santo de Sá notando que a palidez dó ex-colega aumentara. 

- Apenas um terrível constrangimento, meu amigo- repetiu Rebello, com a voz desfalecida. - Um pequeno incômodo, 

uma diarréia intermitente cuja causa os médicos não conseguem diagnosticar. Um terrível constrangimento!-repetiu ele, 

mas era evidente que não estava se sentindo bem. - Mas onde estávamos? Ah, sim, a Marina. Estive com ela no encontro da 

Associação Nacional dos Cientistas Sociais e não faz um mês li dela um artigo na revista da associação. Excelente, diga-se de 

passagem. Ah, olha aqui o Lívio- apontou, aproximando a cabeça sobre os ombros de Santo de Sá. -O Lívio, você deve estar 
a par, foi morto pela repressão num tiroteio de rua, ali no alto da Cosme Velho. 

Santo de Sá lembrava-se perfeitamente dele. O corpo ligeiramente inclinado para um lado ao caminhar, a pele junto à 
orelha direita repuxada por uma profunda cicatriz, o rosto esquisitamente avermelhado. 

- Recordo-me das brigas dele com o Benito. Detestavam-se - lembrou ele. 

-Mas o Benito sempre foi detestável, não é mesmo? Já naquela época era um excepcionalmarqueteiro de si mesmo. Vai 
acabar canonizado em vida. 

Santo de Sá levantou os olhos fitando o ex-colega interrogativamente. Rebello não perdeu a oportunidade. 

-Meu querido, o sujeito descobriu o rico veio das idéias sem opositores, o inesgotável filão do mais abominável sentimenta

lismo popular, a prodigiosa mina da mauvais conscience burguesa, aí incluída a dos intelectuais. Quem é contra a miséria? 

Ninguém. E há alguém que não seja contra a fome? Ninguém. Quem não deseja ver felizes no Na tal, segurando um brinquedinho 

ordinário de plástico vagabundo, as tristonhas criancinhas pobres e abandonadas? Todos desejam, sem uma única, escassa e torpe 

exceção. Pois o Benito junta todas essas imagens piedosas, em cima delas funda uma ONG, recolhe milhares de dólares em 

donativos de organizações assistenciais européias (a mauvais conscience colonizadora) monta pela televisão campanhas lacrimo-
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gêneas e apelativas (você sabe: a criancinha miserável e suja com catarro escorrendo do nariz; uma mãozinha magra e imunda 

estendendo ao comovido telespectador um prato de comida vazio) e se torna o Homem Santo do Ano. Obviamente, não resolve um 

único e mísero dos problemas que afligem os pobres. Mas há uma procissão de saudáveis fariseus, todos à beira das lágrimas, 

levando em doação até o santo homem um quilinho de arroz ou de feijão, umas roupinhas usadas mas em ótimo estado que os 

pobres vão a-do-rar, e todos esses burgueses satisfeitos sentem-se tão enobrecidos e tão purificados com essa piedosa e providen

cial escovada na consciência! E imensamente gratos ao Benito pela rara oportunidade! 

Rebello levantara-se e mostrava-se muito agitado; o rosto pálido ganhara alguma cor e a voz um timbre incisivo. 
- Você conhece o termo russo poshlost? Não? Pois, então, meu querido, é necessário exemplificá-lo, embora um autor de 

minha predileção tenha afirmado que os exemplos são a janela-de-vidros-sujos do conhecimento. Adoro essa frase! - exclamou 

ele, entusiasticamente. - O Conselheiro Acácio é poshlost, mas também Meu Pé de Laranja-lima; e o insuperável Dom 

Helder Câmara, com aquela inconfundível inflexão de voz, tinha momentos do mais sublime poshlismo. Ah! e ponha aí 

Bentinho e Capitu na nossa listinha. Mas para o caso em questão cito de memória a acepção mais adequada, perdoe a inexa

tidão: "Poshlost é o pseudoidealismo, a pseudocampaixão, a pseudonobreza de alma. É aquele que pronuncia Verdade, Justiça, 

Igualdade e Amor com a sonoridades dos clichês e a dicção das banalidades. É o filisteu que vive de idéias triviais, de valores 
e ideais prêt-à-porter". O Benito, meu querido, é poshlost em estado puro. E há o contágio, Santo de Sá, o contágio! O Rio está 

infectado por uma epidemia de poshlismo. 

Santo de Sá havia deixado a fotografia sobre a mesa e, surpreso, observava a indignação de Rebello. Mas urgia voltar à 

questão que o trouxera à Faculdade. 
- Diga-me uma coisa, Rebello. Que você saiba somos apenas três os que seguiram a carreira acadêmica? Você, eu e a 

Marina? 
- Pode ter mais alguém, mas desconheço - respondeu Rebello, aquietando-se. - Havia o Rivanildo, mas ele estava 

licenciado da Faculdade. Quando morreu em trágico acidente assessorava um deputado ou coisa que o valha. 

- Ele era o quê? Professor titular? 

- Que eu saiba ele não chegou a fazer concurso- respondeu Rebello, puxando pela memória. - O Rivanildo era inteli-
gentíssimo, excelente pessoa. Mas não tinha inclinação para o ensino nem para a pesquisa. Você se lembra com quem ele 
dividia a sala na Faculdade de Sociologia?- perguntou de repente, com um largo sorriso. -Comigo! Nós nos dávamos às 

maravilhas a despeito das muitas diferenças. 
Também Santo de Sá sorriu com a lembrança alegre de Rebello. 

- Percebo que além das saudades você cultiva boas recordações - observou. 

O sorriso desapareceu do rosto de Rebello e suas feições revestiram-se de uma insólita gravidade. 

-São coisas distintas, Santo de Sá. Ter saudades não significa necessariamente ter boas recordações. Estranho, você não 
acha? - disse ele, pensativamente, fazendo uma pausa. - Meu querido, eu me sentia como uma espécie de palhaço da 

turma. O sujeito que não merece crédito, o alienado que faz rir, o espalhafatoso algo imbecil- continuou, agitando as mãos 
como a recusar o tímido protesto de Santo de Sá. - Não, meu caro, é a pura verdade, mas já não me incomoda. 

Da face pálida e cansada haviam se dissipado quase que instantaneamente os traços mais severos; o semblante serenara, 

a voz adquirira um timbre de infinita suavidade e Santo de Sá supôs ter notado nos olhos abatidos a sombra de uma velha e 

cansada mágoa. 
- Bem sei que não sou um homem inteligente, meu amigo. O que se há de fazer? - continuou ele. - Mas naquela época 

inteligência era tudo, vivia-se rodeado de gênios, não é verdade? Imagine que mal saídos do secundário todos liam o 
Phénoménologie de l'Esprit, ou pelos menos carregavam Hegel para cima e para baixo. E liam A Ideologia Alemã, devoravam 

L 'Être et le Néant e todas aquelas grandes obras de filosofia e de política que não estavam ao alcance do meu entendimento. 
E eram todos muito graves, supinamente ciosos de sua ciência e do fardo de uma indefinida e abstrata responsabilidade com 
a Sociedade, com o Homem, com a Humanidade. Eu, meu caro, mal dava conta do nosso Gurvith e seu VocationActuelle de la 

Sociologie. Você se lembra do execrável Vocation? Em suma, eu estava inapelavelmente marginalizado, excluído. Justo eu 
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que ansiava por ser aceito e amado pelos colegas. Santo Deus, como eu os admirava! Como desejava ser um deles! E como me 

magoava o papel de bufão da turma. E então eu possivelmente exagerava para garantir a minha magra porção de simpatia. 

Pensando melhor, eu era um palhaço sem a clássica sabedoria do bufão. 

- Pare com isso, Rebello! ~pediu Santo de Sá, horrorizado. 

- Não se aborreça comigo, meu querido. E, sobretudo, não se ofenda: estamos falando do passado- disse Rebello, como a 

exonerar de culpa a consciência do colega. -Eram os tempos. Amava-se o Campesinato, idolatrava-se o Proletariado, sonha

va-se com a Revolução e não sobrava nem tempo nem espaço para as pessoas, mesmo as mais próximas. E não estou me 

referindo apenas às minhas carências individuais. De uma maneira geral a nossa foi uma geração que resolveu mal as 

questões afetivas porque ignorou os apelos do coração, coisa de burgueses. Muitos só foram enfrentá-las vinte, trinta anos 

depois e, diga-se de passagem, já com irremediáveis déficits afetivos. Não, meu caro Santo de Sá, não tenho boas recordações. 

- Foi uma geração sacrificada. 

Rebello fez que não havia ouvido um desgastado clichê. 

- Não sei se sacrificada - disse ele, meditativo. -Talvez não mais do que qualquer outra; talvez menos do que a geração 

dos meus filhos, totalmente sem perspectivas. Mas certamente somos de uma geração infeliz. 

Calou-se e sem saber o que mais dizer pôs-se a tirar do guarda-pó dobras e fiapos imaginários. E Santo de Sá, olhando para 
as mãos longas e magras sentiu uma estranha urgência de ocultá-las, não sabendo o que fazer com elas, tão excessivas 

durante a longa pausa. 

- Você, meu querido, é feliz? - perguntou Rebello, de súbito, rompendo o silêncio incômodo. 

Santo de Sá enrubesceu violentamente. Não tinha o hábito das confidências e pareceu-lhe que a pergunta encaminhava a 

conversa para terreno demasiadamente íntimo. Notando o constrangimento do colega, Rebello tratou de amenizá-lo. 

- É possível que eu esteja equivocado - disse ele, sem muita convicção. -Talvez houvessem outros como o Claudionor, 
que era da turma anterior à nossa. Não sei se você o conheceu bem, um sujeito feliz. Vinha de uma família rica de Uberaba, 

era um bon vivant. Você sabe: garotas, carros e motos, boates e por aí vai. Educadíssimo, mas um pouco esnobe. Mora hoje em 
Nova Iorque onde é funcionário de terceiro ou quarto escalão em um desses programas da Unesco para os países pobres. Pois 

também o Claudionor queria mudar o mundo, mas seu modelo não era o Guevara, mas o Wright Mills: o sociólogo genial mas 

rebelde, enfiado em um blusão de couro preto, calçado em botas de salto carrapeta e agredindo o establishment do alto de uma 

moto incrementada. Soube que continua rebelde e felicíssimo em Nova Iorque. 

A conversa começara a claudicar e Santo de Sá não soube o que mais dizer. 

-Bem, vou andando. Já tomei demais do seu tempo-disse, levantando-se. 

Desta vez Rebello não tentou detê-lo; saíram para o longo corredor e caminharam em direção à saída .. 

-Deixe-me contar-lhe uma história-disse Rebello, tomando Santo de Sá pelo cotovelo. -Ouvi de um economista mineiro 

amigo do Claudionor. Pois bem, esse economista foi fazer um estágio na Unesco e como parte do treinamento mandaram-no para 

um desses países do sudeste asiático, Birmânia ou coisa que o valha, com a missão de preparar um relatório técnico sobre um 

programa de alfabetização de adultos na área rural. Ele fica uns dois ou três dias no escritório da capital e em seguida viaja para 

uma aldeia distante, encravada na selva, onde haV:iam implantado um módulo experimental do programa. O chefe da aldeia 

recebe-o com a maior hospitalidade e declara-se satisfeitíssimo com a atenção que dedicam ao seu insignificante povoado a ponto 

de mandarem um segundo técnico. "Tem outro aqui?" -pergunta o economista, muito surpreendido. "Oh, sim. Um americano 

muito estranho. Acabou de sair para visitar outra aldeia mais à frente, mas volta ainda hoje" - confidencia o chefe. O técnico 

termina sua tarefa, mas resolve esperar pela volta do colega americano. Senta-se à porta da escolinha da aldeia, mineiramente 

puxa um cigarrinho e relaxa. E eis que de repente, vindo por uma trilha que sai da floresta, surge um homem alto, louro e 

barbudo, óculos escuros enormes e espelhados, calça e blusão de couro preto, botinas com salto carrapeta e tudo isso em cima de 
uma possante Harley Davidson. A aparição passa pelo economista, e ao passar encara-o; e quando se afasta o mineiro vê desenha

do nas costas do blusão de couro o símbolo dos Hell Angels. "Diabo, o que faz um Hell Angel em plena selva birmanesa?". Mas, 

então, mais adiante o Hell Angel frea a moto, olha para trás e de repente volta acelerado; pára a Harley em frente à escolinha, 
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deixa-a no descanso e o economista entra em pânico porque o sujeito avança sobre ele ameaçadoramente. "Senhor, não permita 

que eu morra nesse fim de mundo!" -reza o economista. "Juarez, meu querido! Que prazer imenso encontrá-lo por aqui!" -

grita o Hell Angel com inconfundível sotaque de Uberaba, triturando o apavorado economista num abraço homicida. 

Santo de Sá foi sacudido por um breve mas violento acesso de riso, obrigando ambos a interromper a caminhada. 

- Você inventou essa história maluca? - perguntou, contendo-se. 

Rebello havia-lhe tão-só acrescentado algumas tintas; mas notando o efeito que a narrativa produzira no amigo não encon

trou razões para negar a autoria. Novamente tomou Santo de Sá pelo cotovelo e voltaram a caminhar em direção ao magnífico 

pórtico guarnecido de arcadas que emprestava ao edifício da Faculdade um aspecto solene e grave. 

Despediram-se e Rebello esperou à porta até que um táxi atendesse aos sinais do visitante. 

- Deus te abençoe, Santo de Sá- disse ele quando o amigo já não podia ouvi-lo. - Cuide-se, meu querido. 

Voltou-se, lentamente; e de dentro do táxi Santo de Sá acompanhou-o até que o guarda-pó branco desaparecesse na sombra 

das majestosas arcadas. 

• • • 
Nos dias seguintes, Santo de Sá surpreendeu-se em mais de uma oportunidade meditando sobre a visita que fizera a 

Rebello. E olhando para dentro de si, examinando sua consciência pouco afeita a inquirições afetivas, não pôde ignorar que 
uma transformação inesperada começara a espraiar-se pelos recantos mais secretos do seu íntimo. De uma forma ainda 

tímida vislumbrou o abrandamento do severo juízo que habituara-se a estampar sobre a mais ligeira evocação do ex-colega, 

talvez porque as lembranças mais recentes chegassem envoltas em um sentimento que lembrava mais afeto do que condes

cendência. Um afeto indeciso, é verdade, inseguro de si mesmo e de suas razões mas que Santo de Sá recolhia com os cuidados 
de quem desejasse cultivá-lo. Os excessos de Rebello, as expansões e os arroubos já não pareciam reprováveis, mas apenas 
singulares expressões que se podia esperar de um homem que cultivava saudades com o mesmo deslumbramento de quem 

cultiva orquídeas raras. E sem atinar com as razões, Santo de Sá apercebia-se de que o cor-dção de Rebello acolhera-o como se 

acolhe uma saudade fugidia, dedicando-lhe um desvelo especial; e que esse cálido acolhimento não estava condicionado por 

qualquer expectativa de reciprocidade. A despeito de um vago sentimento de pudor, Santo de Sá sentiu-se comovido. 

Uma vez enternecido o coração havia também que socorrer a Razão; e Santo de Sá dispôs-se a examinar uma pequena 

amostra dos escritos de Rebello (há duas semanas, um exercício inimaginável), não sem algum temor de que as primeiras 

manifestações de afeto sufocassem sob as exigências do intelecto. Entretanto, mais do que surpresa, foi com uma sensação de 
desconforto, quase de agravo pessoal, que leu as primeiras linhas: "Existe no Brasil uma sociologia da USPE e existe uma 

sociologia do IAET; ambas, parafraseando Borges, formas consagradas do tédio" (A Miséria da Sociologia Brasileira); nos demais 

artigos, um certo tom que soou-lhe gratuitamente sacrílego ("Somos os bem-pensantes funcionários da limpeza social; reciclamos 

com metódico rigor o lixo da sociedade em assépticas tabulações cruzadas, em anestésicas estatísticas S?ciais" -AAnalgésica 

Sociologia Brasileira) e rompantes de um espírito irresponsavelmente profano ("As ONGs brasileiras são o antro da inteligência 

subornada: a esperteza de intelectuais subordinados achacando a mauvais conscience da filantropia globalizada" -A Sociologia 
da Miséria Brasileira). Terminaga a leitura, e a despeito do festival de incontinência, Santo de Sá admitiu que retirar do ex

colega o selo da mediocridade era uma questão de julgamento imparcial, sem que fosse imperativo reclassificá-lo. Pelo momento, 

bastava abster-se de qualquer outro juízo. O ônus desta imparcialidade erá, todavia, a redução à impotência das evocações 

exorcizantes que antes haviam-no exonerado do sentimento de fracasso; em suma, o desmonte do contrafactual perfeito com que 

pudera dipor do pesadelo darwiniano de uma evolução abortada. Mas esta perda Santo de Sá assumiu com discreta satisfação. E 

concedendo ao senso comum o prazo de que este necessita para persuadir os homens de que a vida é tecida com as sinuosas fibras 

da contingência e do acaso, não cabendo suas infinitas variações nos simétricos e apertados moldes de sistemas abstratos, termi

nou por livrar-se inteiramente do ônus candidamente declarando Darwin uma referência impertinente. 

Se esses exercícios mentais restituíam-lhe o direito à postura ereta e arrogante do lwmo academicus e à humana contingên

cia de uma carreira ainda inconclusa, restava ver o que o aguardava no futuro. Lamentavelmente, não havia razão para otimis

mo. As probabilidades de que se abrisse em futuro próximo uma vaga para professor titular eram praticamente inexistentes e 
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Santo de Sá resignou-se, não sem amargura. Depois de muito meditar admitiu de vez que sua l~ngajornada terminava numa 

estação modesta e sem brilho. Desembarcava com um langoroso sentimento de melancolia no desterro dos professores adjuntos. 

• • • 
No firmamento do Instituto de Altos Estudos Transcendentais astro algum irradiava luz tão intensa quanto o professor 

Nabuco Índio do Brasil. Politólogo eminente, autor de uma vasta obra mais citada do que lida, poliglota viajado e culto, 

genuíno homme du monde, Nabuco circulava com a mesma sóbria distinção, com a mesma elegância cultivada, com a mesma 

discreta desenvoltura tanto pelos círculos acadêmicos, nos quais o respeito que lhe devotavam as inteligências mais lúcidas 

beirava a idolatria, quanto pelas seções mais refinadas da sociedade mundana onde a intimidade com que o tratavam bem 

justificava o carinhoso apelido. Todavia, fosse nas tumultuadas reuniões anuais da Associação Nacional dos Cientistas Sociais 

ou no refúgio da sociabilidade amena do Country Club o homem era o mesmo por detrás da circunspecção naturalmente afável 

do professor Nabuco ou da afabilidade laboriosamente circunspecta de Bubu. 

Na manhã de 30 de novembro de 1997 o professor Nabuco desembarcou em uma fria New York para o IV AnnualMeeting 

of the American-Brazilian Brazilianists Association -ABBA, acolhida, nesta ocasião, pela Columbia University. A contribui

ção de Nabuco ao evento consistiria n'a exposição de uma vasta interrogação a qual, sob a forma de um position paper não 

menos abrangente, tinha como título The Brazilian state: bureaucratic, authoritarian or bureaucratic-authoritarian? Dou ao 

leitor, em linhas muito gerais, um pálido retrato das intrigantes discussões suscitadas pelo trabalho de Bubu no âmbito da 

Section III, Committee for the Noncomparative Study ofBrazilian Political System. 

O doutor Frankwell Spitmore, de Stanford e chairperson do referido Committee, julgou apropriado iniciar os trabalhos com a 

observação de que, a seu juízo, a exata compreensão do último termo da "equação N abuco" (Nabuco 's equation, como referida 
posteriormente na literatura especializada) requeria um profundo exame dos termos antecedentes, sugerindo aos colegas que os 

debates, conseqüentemente, avançassem na seguinte ordem: primeiro, o conceito de bureaucratic; em seguida, o de authoritarian 

e, por último, o de bureucratic-authoritarian. Posta em votação, a proposta foi recusada por escassa maioria simples e em meio a 

acirradas discussões. O argumento dos opositores, liderados pelo professor Alfred Linz III, de Harvard, era o de que a seqüência 

proposta por Spitmore era inteiramente submissa a uma lógica convencional, dogmática e de senso comum segundo a qual a 

compreensão dos compósitos conceituais requer a prévia análise dos seus elementos mais simples o que era, obvi~mente, uma 
rematada tolice; de fato- prosseguia Linz III - era necessário superar as coisas da lógica pela lógica das coisas, repor a 

realidade dos modelos no lugar que lhe fora seqüestrado pelos modelos da realidade e substituir as noções de senso comum por 
conceitos sinópticos e por perífrases rigorosamente metódicas; e que, finalmente, era nessa direção que ia sua proposta de que se 

iniciassem os debates precisamente pelo inverso da ordem temática sugerida por Frankwell Spitmore. Seguiu-se uma acalorada 

discussão ao longo da qual manifestaram-se as graves divergências que fragmentavam a ABBA em irreconciliáveis facções. 

- Consultemos o autor- propôs, então, sob calorosos aplausos, o professor Guilhermo Atahuparu, professor emérito da 

University of California, Los Angeles. 

Sorrindo, Nabuco referiu-se à natureza conciliatória e cordial do homem brasileiro ("Oh, yeah, Holanda's concept!", sus

surrou o professor DavidAppletree, do MIT, com um largo e iluminado sorriso de reconhecimento); e "a solução natural que 

ela me inspira", acrescentou o sábio brasileiro, "é a de iniciarmos os debates não pelo primeiro nem pelo último, mas pelo 

termo intermediário". Recebeu os aplausos com discreta satisfação. 

Isso posto, o Committee consumiu a manhã do primeiro dia com a análise das complexas implicações do termo authoritarian; 

a tarde do segundo com as sutis nuanças de bureaucratic; mas no terceiro o professor Advan Jedrzejewics, de Princeton, 

persuadiu os colegas de que os debates anteriores estavam irremediavelmente prejudicados por lastimável deficiência analí

tica, pois uma reflexão menos ligeira advertira-o de que o termo nuclear do paper do professor Índio do Brasil não era bureaucratic 

nem authoritarian e muito menos bureaucratic-authoritarian; e que de um ponto de vista estritamente lógico-formal o debate 

deveria ter-se iniciado pelo termo state, "conceito que desde Aristóteles, a despeito de Locke, Rume e Mandeville- para não 

citar Rousseau e os utilitaristas-, etc. etc. etc". E assim ficou decidido (por uma escassa maioria simples). 

Lamentavelmente as discussões sobre a importante matéria não puderam ser concluídas visto que o autor do paper foi 
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flagrado nesta mesma noite pela polícia do campus dentro de um inimaginável e provecto Pinto modelo 1975 estacionado no 

parking lot reservado aos full professors; e logo soube-se que a dupla de patrulheiros havia surpreendido Bubu na companhia 

da proprietária do carro, uma senhora americana de origem asiática, ambos inteiramente nus no banco traseiro do anacrônico 

veículo. Sem os privilégios que em seu país natal lhe confere o diploma universitário o professor Nabuco dormiu no distrito 

policial em companhia menos distinta do que a que recomendava seus títulos; e solto sob fiança, paga por subscrição do 

Committee, embarcou às pressas (e clandestinamente, suspeita-se, com a cumplicidade do consulado brasileiro) na mesma 

noite, de retorno às suas preciosas imunidades acadêmicas. 

O prestígio de Bubu não resistiu às inúmeras versões que a respeito do faux pas logo circularam dando margem a inter

pretações as mais inverossímeis, entre outras a de que a senhora de olhos amendoados seria a amante de Frankwell Spitmore. 

Entre os membros do Committee aventou-se a hipótese de que se tratasse de uma certa Dorothy Song Lee, brazilianist 

bissexta, diletante sem vinculações acadêmicas e autora de ignoradas pesquisas sobre ritos de fecundidade no sincretismo 

religioso baiano, suspeita bastante plausível à primeira vista quando se leva em conta que na bolsa da referida senhora achou

se razoável quantidade de figas, amuletos, fitinhas do Senhor do Bonfim e um dilto preto de avantajadas dimensões. 

O que se sabe por certo é que a carreira do professor Nabuco terminou entre risos do mais puro deboche nas salas de aula, com 

um indignado manifesto das feministas da AN CS e uma moção de censura da Egrégia Congregação dos transcendentais colegas 

(aprovada por escassa maioria simples). Entre os associados do Country o petitscanda/,e impulsionou o prestígio de Bubu para alturas 

inimagináveis, pois vislumbraram no episódio uma demonstração da suprema arte de combinar com certo wit o refinado cafajestismo 

de sua classe com as urgências biológicas das ordens sociais inferiores numa impecável e plástica expressão de nostalgie de la boue. 

Decorrido pouco mais de um ano do imbroglio Nabuco aposentou-se com os vencimentos (integrais) de professor titular, mudando-se 

para Brasília onde se dedica exclusivamente à sua empresa de consultoria política e assessoria parlamentar, a Watch Out! 

• • • 
A morte acadêmica do professor titular N abuco Índio do Brasil foi a ressurreição da carreira do professor adjunto Olavo Monte 

Santo de Sá. O mestre mal pôde crer na abertura do concurso para preenchimento da vaga que se abrira por obra de uma 

esplêndida combinação dos atributos os mais notáveis de duas classes incompatíveis. Seguiu-se um período de intensos estudos na 

preparação para os indispensável exames públicos aos quais Santo de Sá aplicou-se com o entusiasmo de um calouro. Os longos 

meses de laboriosas leituras e de concentrada reflexão foram um tempo de insuspeitadas alegrias entremeadas por períodos de 

profundo desânimo. Direi sobre isso duas ou três palavras de esclarecimento. 

Vivia-se no Rio de Janeiro a buliçosa época em que as Humanidades, com seu inacreditável cortejo de ilusionistas, haviam 

afugentado a inteligência para os confins de desprestigiados e anônimos departamentos universitários. Corrompida pelo abominá

vel credo dos adeptos do foucaultianismo e de outras seitas galófilas, uma legião de bárbaros condenara a Razão a uma existência 

temerosa e clandestina; não bastasse isso, as Humanidades armaram seu picadeiro na Zona Sul ocupando-o com pirotécnicas 

exibições do mais histriônico antiracionalismo. Instaurou-se sob a abrangente lona, multicolorida pelos estandartes das diversas 

facções, o império da "expressividade" e da "intuição"; e à sua sombra psicanalistas tresloucados, filósofos insanos, historiadores 

ensandecidos e sociólogos delirantes exibiam-se em um confuso monólogo interdisciplinar sobre subjetividades, mentalités, ima

ginários e representações, à maneira de um bando de demônios (de uma nova espécie, mas igualmente hilariante embora 

inofensiva) que houvesse marcado encontro na sala de uma pós-moderna Madame Virginskaya. 

As revistas acadêmicas publicavam em bateladas o que o professor Rivaldo Amoroso (um homenzinho risonho e tímido) 

chamava de ''literatura oftalmorrinolaringeana": a dos odores e sabores, das falas e olhares (uma amostra representativa inclui

ria Olhares de Mulher, Anais Brasilienses de História, Janeiro 1992, pp.50-63; Falas Gay, Socii, Dezembro de 1993, pp.16-34; 

Odores Imperiais, Anthropos, Maio de 1994, pp. 2-25; Sabores Republicanos, Sinopse, Abril de 1995, sem numeração de página). 

Foi no impulso dessa incontida onda que Catão Velasco, festejado compositor e cantor de música popular, publicou o seu Espelho 

meu, espelho meu! - Minha Autobiografia Autorizada (Rio de Janeiro: Editora Meia-Nove, 1998), um sucesso de vendas e de 

crítica amplamente comentado nos suplementos literários, objeto de um simpósio no Teatro Casa Grande (O Cavaquinho Amare

lo) durante o qual filósofos, antropólogos e comunicólogos provaram por a+b que os sambinhas sincopados de Catão possivelmente 
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continham uma contestação "intuitiva" aos jogos de linguagem de Wittgenstein; e que, de uma maneira mais geral, a música 

popular brasileira expressava artisticamente uma "filosofia prática e intuitiva'', um verdadeiro sistema de idéias que, operando 

sob os auspícios de uma contralógica de senso comum, postulava (revolucionariamente, diga-se de passagem) a necessária contra

dição entre premissas e conclusões de tal forma que partindo-se de um racionalismo extremado chegava-se ao idiotismo total como 

forma "expressiva" do homem brasileiro pós-pós-moderno. A propósito (ou fora de propósito, dependendo do ponto de vista) os anais 

do simpósio registram que a essa altura dos debates o poeta, ensaísta, dramaturgo, jornalista, letrista e crítico de arte Ferraz 

Gontijo retirou-se do recinto, retornando três minutos após com o texto de um manifesto de trinta e duas páginas no qual 

conclamava a "classe dos artistas e intelectuais" a tomar posição contra a política neoliberal do governo. Todos os presentes 

assinaram entusiasticamente e ao fim do conclave o precioso documento ficou esquecido sobre a cadeira do último signatário. 

Freqüentar esses circuitos festivos e participar da insanidade coletiva era, então, a marca de uma vida intelectual "intensa" 

e por eles Santo de Sá passeara generosamente sua dramatis persona mais elaborada. E, no entanto, ele não era a rigor um 

adepto de qualquer das seitas. Sua mais íntima vocação, despertada no período mineiro de sua formação intelectual, inclinava-o 

na direção de um saudável ceticismo. Mas, por uma espécie de instinto de sobrevivência, aguçado pelos estigmas da origem 

regional, desenvolvera uma admirável capacidade mimética, uma espécie de natureza camaleônica: poucos notariam nele o 

discreto esforço na conquista da expressão ininteligível, as pequenas imperfeições do palavreado oco, os esboços menos felizes da 

pose grave e solene. Mas a despeito de notável diligência e de incansável aplicação, ele jamais seria a coisa autêntica. 

Habituada à dieta prolongada e digestiva de falas e olhares, de representações e subjetividades, a mente de Santo de Sá 

(igualmente saturada de exóticos odores e sabores) recusava voltar a alimentar-se com os textos canônicos de sua disciplina, clássicos 

e contemporâneos, ou com as interpretações correntes de exegetas minuciosos. A dicção deliberadamente monótona; os argumentos 
infatigavelmente tortuosos; as acintosas generalizações e a artificialidade ultrajante do homo sociologicus; enfim, todos os ingredi

entes que compõem os áridos e falaciosos textos sociológicos levavam Santo de Sá à beira do desespero. Se as deformidades plásticas 

e coloridas criadas sob o toldo das Humanidades pela facúndia alucinada dos ilusionistas pouco tinham a ver com as estruturas 

rígidas e cinzentas, opressivas e resistentes que constituíam o insosso cardápio a ser servido à banca examinadora, o contraste 

revelava a corrupta artificialidade de ambos os conjuntos. E era essa escolha absurda que atormentava o espírito de Santo de Sá: ou 
o elenco de bonifrates esteriotipados nos roteiros inautênticos de uma sociologia asséptica (singularmente depurada de toda e qual
quer referência à dor e à paixão, ao grotesco e ao sublime, à fé e à descrença) ou as fantasmagóricas criações de mentes insanas. 

O socorro chegava sob as formas mais inesperadas. Às vezes só e outras em companhia de Conceição, Rebello, cada vez mais 
1 

pálido e magro, começara a freqüentar a casa de Santo de Sá desde que soubera de sua inscrição no concurso. Mostrava-se 

surpreendentemente contido nessas ocasiões como a adivinhar que um bom ouvido era do que mais necessitava o amigo quando 

este, modulando a voz pelo ritmo ainda claudicante do pensamento, lia para uma imaginária banca examinadora um memorial 

ainda em gestação. Muito raramente, e à maneira vacilante de quem receia estar dizendo uma tolice, era Conceição quem 

permitia-se uma ou outra observação; e suas faces, rechonchudas como as de um querubim, invariavelmente tingiam-se de rubro 

ao ver seus comentários prontamente aceitos, pois Santo de Sá começara a descobrir sob a aparência algo barroca uma inteligên

cia vivaz e uma mente criteriosa. Apenas quando o diálogo se estendia deixando-o à margem, Rebello, ressentindo-se do momen

tâneo abandono a que o relegavam os dois "franceses", abria as comportas para histriônicas manifestações de carência. 

Imperceptivelmente, Santo de Sá começara a apreciar muitíssimo essas reuniões íntimas e não era raro que procurasse 

prolongá-las sacrificando horas de estudo. A literatura, uma paixão de sua juventude, era o outro bálsamo com o qual friccionava 

a alma aflita para infundir-lhe algum alento. Releu Graciliano e redescobriu os gigantes russos oitocentistas pela mão do profes

sor Alkimar Cavalcanti, do Departamento de Letras, um colega de semblante gogoliano a quem se afeiçoara após anos de quoti

diano intercâmbio de trivialidades na cantina do Instituto. Mas era na poesia, mais do que nos grandes romances, que Santo de 

Sá esquecia os dissabores dos estudos, talvez porque jamais houvesse suspeitado que entre as dissonâncias de sua alma e a 

perfeita dicção dos poetas pudesse haver tão fina sintonia. Memorizava poemas com excepcional facilidade e revelou-se um 

admirável declamador para o estreito círculo dos que agora vinham visitá-lo. Às gargalhadas o professor Alkimar perdia o fôlego 

ao ouvi-lo recitar com voz deliberadamente falseteada: 
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"A romancista solteirona 

pergunta a outra matrona: 

como comportar-se na mesa, 

como comportar-se na igreja," 
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(Imitando à perfeição as feições imperturbáveis e graves de Santo de Sá, o declamador fazia uma pausa à espera de que o novo 

amigo recuperasse a compostura para vê-la, em seguida, decompor-se miseravelmente em outro acesso de riso.) 

"como comportar-se na estreita, 

e de mil tons, moral inglesa, 

ele, bem-criada nova-iorquina 

a quem o que é America irrita." 

Embora achasse uma graça imensa na entonação falsa e na coreografia caprichosa que a magra e longa mão episcopal 
dançava no ar, Conceição não atinava com os motivos para a hilaridade que ameaçava sufocar o colega do Departamento de 

Letras; e talvez julgasse que cabia creditar ao humor peculiar de Santo de Sá a extravagante discordância de gênero dos adjetivos 

com o sujeito do poema. Sobre esse ponto, Rebello não emitia julgamento, tão encantado e meditativo estava com o desenrolar da 
transformação íntima que lhe era dado observar a cada visita e da qual, possivelmente, o próprio Santo de Sá não se dava conta. 

• • • 
Segurando com a ponta dos dedos o molde na boca do cliente à espera de que a resina secasse, o dentista lançara um olhar 

contemplativo ao pedaço de céu de Ipanema recortado pela moldura da janela do consultório. 

- Pois eu, professor, fico me perguntando se por acaso as almas têm dentes-dissera, guardando em seguida um sugestivo 

silêncio. - Mas para quê precisariam elas de dentes, não é mesmo? 

Por alguma razão Santo de Sá lembrou-se do comentário ao dirigir-se para o ponto de ônibus. Deteve-o algo tão prosaico quanto 

o dolorido das gengivas agora que passava o efeito da anestesia. Vasos e jardineiras espalhavam-se por um amplo espaço da 

calçada em frente à praça; outros alinhavam-se sobre o balcão ou pendiam do teto do quiosque numa desordem composta com 
maestria. O festival de cores e de formas fê-lo esquecer-se momentaneamente do incômodo. 

- Que flor é esta? - perguntou, apontando com o dedo ossudo e longo para um vaso próximo. 

O encarregado do quiosque segurava um regador e com visível má vontade veio até o homem alto e magro, espargindo sobre 

o vaso um pouco de água. 

- São antúrios, o senhor não está vendo? - respondeu com uma entonação de impaciência. 

Intimidado com o tom ríspido da resposta Santo de Sá desviou os olhos para o rosto do homem, mas apenas por um instante; 

pois o verde-plástico oleoso das folhas largas e o intenso rubro-brilhante das pétalas exerciam sobre ele um inusitado fascínio. 

Talvez a escolha do vaso de antúrios fosse o recurso dos olhos para não se perderam no tumulto de tantas cores, no turbilhão de 

tons e semitons, na estonteante variedade de texturas: o fosco lilás-aveludado das violetas, a explosão rosa-pálido na inflorescência 

das pequeninas hortênsias, o amarelo-ouro do diminuto sol no centro da corola das dálias brancas, a rubra solidão da gardênia no 

topo da elegante haste retilínea. 

- E aquela? - arriscou Santo de Sá, apontando para uma das jardineiras ao lado do quiosque .. 

Com um sorriso condescendente o homem dispôs-se a instrui-lo. 

- Estas são dálias. E aqui, crisântemos- disse ele, encerrando a lição. - O senhor não conhece flores? 
Não, lamentavelmente ele não conhecia. Dálias e açucenas, lírios e jasmins eram nomes que evocavam conversas entreouvidas 

na infância (a mãe trocando mudas com as vizinhas num jardim da memória), mas que Santo de Sá não associava com formas, 
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cores ou fragrâncias. O diverso, multicolorido e exuberante espetáculo que a natureza lhe oferecia acomodava-se inteiro em um 

único e abstrato conceito de "flor' ', da mesma forma como juntava outros seres e viventes sob vocábulos de sentido abrangente: 

"animais" ou '1egumes", por exemplo; melhor ainda: "classe social'', "sociedade" ou "estrutura social", termos tão genéricos que 

lhe serviam para as descrições mais grosseiras, para um conhecimento apenas rudimentar do mundo derredor (embora ele nunca 

houvesse antes pensado sobre isso). Como se pode conhecê-lo se não somos capazes de nomear e descrever em toda sua esplêndida 

individualidade as maravilhosas criaturas que o habitam? Se não sabemos juntar um nariz com um par de olhos para desenhar a 

fisionomia única deste vendedor de flores, combinando-os com o alçar das sobrancelhas na expressão de condescendência, com a 

entonação professoral, com tudo o que compõem precisamente e neste instante um ser único e inconfundível? 

Dentro do ônibus, de volta para casa e olhando o pequeno ramalhete que comprara (num impulso que ele não saberia explicar) 

parecia a Santo de Sá que as violetas haviam brotado de suas mãos como uma extensão de seu corpo; e no entanto elas lhe eram 

tão estranhas em sua perfeita simplicidade. Saberia descrevê-las sem destituí-las do seu encanto? Sem amesquinhá-las com 

algum conceito tão geral quanto tosco? Ele não pôde evitar o pensamento de que sua vasta ignorância das coisas do mundo (por 

exemplo, das violetas e dos guardadores de quiosque), sua incompetência para ver e descrever o ambiente em que vivia (a 

esplendorosa manhã de sol nesta Ipanema regurgitante de vida, a cacofonia de sons em meio ao trânsito caótico e à inesgotável 

corrente humana que escoava pelas ruas, a brisa que trazia o cheiro de maresia, o colorido das vi trines) eram o resultado de uma 
indiferença e de uma insensibilidade arduamente treinadas, uma incapacidade naturalizada ao longo de décadas de uso de um 

léxico profissional tão pobre quanto grotesco em sua desmedida pretensão, de esquemas mentais tão rebuscados quanto obliterantes 

e que haviam feito dele o que ele era: o mestre dos conceitos vagos, o doutor das generalizações opacas. 

Mas ao saltar à porta de casa há muito regressara mentalmente para o âmbito de indagações menos inquietantes (não deu 

pela falta das violetas, esquecidas sobre o banco do ônibus). Ainda no trajeto voltara a sentir o coração mais tímido, medroso e 

próximo do pânico, não tanto pela certeza de que as provas que se aproximavam seriam a última oportunidade para resgatar de 

um final medíocre a carreira ressuscitada, mas pelo doloroso reconhecimento de que o desterro do professor adjunto seria infini

tamente mais suportável do que a humilhação de um fracasso público nos exames para professor titular. 
A sensação de pânico não era recente; surgira do momento em que Amauri, o outro candidato à vaga, deslizara para dentro de 

sua consciência como uma s0mbra informe e ameaçadora e nela se instalara incomodamente. Ninguém parecia conhecê-lo ou tê

lo visto e o que se sabia dele era bastante vago para ser útil: jovem ainda, recém-chegado de Berkeley com um PhD em sociologia, 

um precário contrato com uma universidade privada de terceira linha. Entretanto, faltava o essencial, um rosto a partir do qual 

fosse possível pelo menos a projeção de sua fisionomia interior. Ao longo de sucessivas noites, deitado mas insone, debalde tentara 

Santo de Sá compor imaginativamente esse semblante, dissipar a sombra fantasmagórica; o exercício terminava invariavelmen

te com o horror de uma face vazia e nua, uma superficie lisa como um ovo, uma composição de pesadelo sobre a qual a imaginação 

exacerbada não saberia moldar a aparência real de Amauri, tão ordinária era ela na absoluta carência de traços distintivos. Mas 

disso Santo de Sá tomaria conhecimento somente no primeiro dia de exames. 

Inseguro e alarmado, criando e recriando imaginárias cenas de um fiasco retumbante (do auditório vinha uma sonora gargalha

da de opróbio) Santo de Sá passava dias deprimido. A redação do memorial desgostava-o; a cada releitura soava mais falso e artificial 

com suas ênfases e sua entonação solene. Reescreveu longos trechos na terceira pessoa e tal recurso permitiu-lhe perceber o quanto 

o memorial estava próximo de uma antologia de clichês e o quanto sua carreira, quando despida dos atavios de mérito duvidoso, tinha 

sido ordinária, não muito diferente de centenas de outras. Nenhuma elevação notável, nenhuma depressão digna de registro, 

apenas uma planície rasa e monótona quando desfeitas as miragens que o haviam iludido e com as quais iludira a tantos. "Pois que 

seja" - pensou ele, pressentindo que ali terminavam seus temores e suas angústias. E, de fato, invadiu-o uma grande paz interior. 

Foi nesse estado de espírito que certa tarde Santo de Sá atendeu o telefone; do outro lado Conceição chorava e ele teve 

dificuldade em entender que Rebello fora operado às pressas: os médicos abriram-no mas não havia o quê fazer, pois o câncer já 

tomara toda a cavidade abdominal. "Não tenho coragem para ir vê-lo" - pensou ao repor o fone no gancho. - "E o que iria dizer

lhe?''. Passaram-se dias antes que se decidisse a visitá-lo já em casa. 

• • • 
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Embora os olhos fossem ainda luminosos como na fotografia que vira no gabinete de Rebello, já não era jovem a mulher que 

recebeu-o à porta. 

- Eu me lembro do senhor-disse ela. - Eu ia às horas dançantes do Diretório Acadêmico e o senhor sentou-se uma vez à 

nossa mesa. Eu já namorava o Josué. 

Santo de Sá reconheceu o característico sotaque dos mineiros, a frase cantada com as últimas sílabas escamoteadas; percebeu 

também que ela sussurrava e involuntariamente ajustou sua voz para o mesmo registro. 

- E eu ainda não era calvo- acrescentou ele, irrefletidamente. -A senhora tem uma memória formidável. 

Seguiu-a até uma pequena sala de estar, observando como ela caminhava nas pontas dos pés evitando fazer ruído. O aposento 

estava banhado em uma luz pálida espargida por um abajur sobre uma mesa de canto; e um silêncio opressivo interpôs entre ele 

e a mulher a presença funesta da doença. Ela convidou-o a sentar-se e por um instante esteve de pé diante dele, fitando-o com 

seus grandes olhos luminosos. 
-O senhor me dê licença, vou chamar o Josué- sussurrou ela, afastando-se em passinhos miúdos. De repente parou, 

voltando-se para o visitante: - Ele não está com boa aparência, professor Santo de Sá. 

A advertência não amenizou o horror de Santo de Sá ao ver entrar o amigo em passos vacilantes. A doença devastara-lhe o 

corpo; emagrecera brutalmente. Os braços haviam afinado deixando a pele descolada e frouxa. Afundados nas órbitas, mal se via 
o brilho dos olhos por detrás das pálpebras azuladas e a sombra ao redor deles contrastava com a lividez das faces encovadas. Mas 
o que mais consternou Santo de Sá foi a expressão de intenso sofrimento. 

-Ah, Santo de Sá! Que bom que você veio. Já estava pensando em ir procurá-lo. 
-Conceição contou-me sobre a operação, mas ... 
-Ah, a querida Conceição! - cortou Rebello, notando o embaraço do amigo. - Mas quando vem chora o tempo todo, a 

pobrezinha. Não deixe de ligar para ela de vez em quando, meu caro. 
Sentou-se ao lado de Santo de Sá com uma careta que não deixava dúvidas sobre seu estado. 

-Dói muito?-perguntou Santo de Sá, um pouco alarmado. 

-Demais, meu amigo. Demais!- respondeu Rebello, respirando fundo. -Mas como disse um padre lá no hospital, esta é 
uma santa dor: quebra o orgulho, dobra a espinha e põe o homem de joelhos diante de Deus. 

- Um idiota!-resmungou Santo de Sá. 

-Nem tanto, meu querido, nem tanto! Apenas eu o lembrei que talvez Deus estivesse exagerando na dose. Ou, quem sabe, 
Deus só éxiste de vez em quando. 

-Ou simplesmente não existe! - emendou Santo de Sá, indignado. 

Rebello pousou a mão no antebraço do amigo como para aquietá-lo; manteve-se em silêncio por alguns instantes. 

-Não sei, Santo de Sá-disse afinal.- Em todo caso, mais do que nunca quero crer ... Qual é a expressão famosa? Sim, crer 
na gramática. Ah, estou com tanto medo, meu amigo! 

- Calma! Sossegue. 

- Dói tanto, Santo de Sá! - disse Rebello, mansamente. - Por que tanta dor, meu caro? Qual a finalidade disso? 
- Não sei. Infelizmente, não sei. Por favor, sossegue! 

-Tenho pensado sobre tantas coisas, meu querido. Morrer é uma experiência tão misteriosa! Você fecha os olhos e isso é tudo? 
É assim? Não há mais nada a dizer? -continuou, cada vez mais agitado. - Não pode ser, meu amigo. A alma tem de ser imortal. 

-Sossegue, Rebello. Não pense nestas coisas. 

- Você sabe do que eu tenho mais medo, Santo de Sá?-perguntou, como se não houvesse escutado o amigo. -De perder a 
consciência. Quando criança eu tinha medo de dormir e não acordar mais. Imaginava um silêncio sem fim, uma escuridão eterna 

e eu para sempre muito só. Acordava chorando. 
O corpo devastado encolhera-se e Rebello tremia como se sentisse muito frio. 

- Estou apavorado!- gemeu ele. Mas de repente aprumou-se e os tremores pararam. - E é um fim tão indigno, Santo de 
Sá. Apodrecendo e gemendo! 
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A expressão de autopiedade havia escapado involuntariamente, ferindo o nervo mais sensível de sua natureza. Rebello 

corrigiu-se imediatamente: 

-Professores titulares devem morrer ... gloriosamente, não é mesmo?-disse, jocosamente, piscando para Santo de Sá. 

-A propósito, como está indo o trabalho? 

Santo de Sá deixou escapar um suspiro de desalento, mas intimamente aliviado com o novo rumo da conversa. 

- Estou ficando cansado, Rebello. 

- Não se preocupe demais, meu caro. O título não é tão importante assim. 

- Não estou preocupado- mentiu Santo de Sá 

Os olhos de Rebello fixaram-se no amigo perscrustando seu semblante com intensa concentração. 

-Sim, eu sei-disse, afinal, conciliador. -Mas não faça desse concurso um cavalo de batalha. Você chegará lá e verá, 

então, que o título não muda muita coisa. 

- Você chegou lá! Mas talvez eu não seja tão bom. 

- Você me dá créditos em demasia, meu querido amigo - disse Rebello, com um sorriso pálido. - Não me coube qualquer 

mérito. Não havia outros candidatos e não há um único registro de reprovação nesses casos. Eram favas contadas. 

-Deixe de modéstia, Rebello. Você foi aprovado com louvor. 
-Mas não sou modesto, Santo de Sá. E de que me valeria agora a modéstia, não é mesmo? Ouça: em uma das nossas 

melhores universidades noventa e nove por cento dos titulares concursados não tiveram concorrentes, sabia? E no restante 

dos casos os candidatos de fora foram reprovados. 
- Você está insinuando que minha aprovação está garantida? Porque já pertenço ao quadro do Instituto? 
-Ah, meu querido, não se zangue comigo! 
- Não estou zangado- respondeu Santo de Sá, pressurosamente. -Apenas não me agrada a idéia - continuou ele, com 

ar pensativo. - Espero que você esteja enganado. 
-Alegro-me em saber. Você ainda é um sujeito honesto. Por que eu, meu caro, nunca tive dúvidas quanto a esses 

concursos. Mas meu ego carente reclamava uma profissão pública de fé, conveniente e convincente, na seriedade dessa 

liturgia acadêmica. 
- Você tinha as qualificações, Rebello. Não é preciso ser hipócrita. 
-Mas esses concursos, meu caro, nada têm a ver com qualificação. É verdade que são aprovados excelentes profissionais; 

mas, igualmente, outro tanto de mediocridades crassas. O esquema é muito democrático-disse, com um risinho de mofa. -

Logo, não se preocupe tanto. Seja mais generoso consigo mesmo dando-se um pouco mais ... à poesia. 

- Não seja cruel, Rebello- disse Santo de Sá, enrubescendo. 

Um sorriso de pura satisfação iluminou a face pálida do doente. 

- Grande e querido Santo de Sá! - exclamou ele, pousando a mão carinhosamente sobre a do amigo. 
E de repente pôs-se a recitar em tom de falsete, com voz fraca e trêmula: 

"qual seria a melhor cartilha 

para ser aceito, como igual 

nesse labirinto moral 

que ele já borda, com o cuidado 

que a matrona põe no bordado" 

Santo de Sá sentiu os olhos marejados e uma dolorosa constrição na garganta; veio-lhe um peso insuportável no peito, a 
sensação de que não conseguiria respirar. A emoção sufocava-o e era tão estranho este sentimento. Quis dizer ao amigo o quanto 
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sofria em ver sua vida se extinguindo e quantas doloridas saudades sentiria. Mas faltou-lhe voz. Um amargo e antecipado 

sentimento de perda magoavam seu coração. 

Rebello recostara-se no sofá e parecia cansado. Respirou fundo como se sentisse muita dor. 

- E agora, meu querido, quero que você se vá. As dores logo ficarão insuportáveis e você não deve de forma alguma ver

me nessas circunstâncias - disse ele, apoiando as mãos sobre o assento do sofá para pôr-se de pé. -Mas antes de nos 

despedirmos ... 
Dirigiu-se para o interior do apartamento; e ao voltar trazia na mão um envelope grande e pardo. Santo de Sá reconheceu

º imediatamente. 
- Para você se lembrar de quando éramos jovens e inocentes - disse Rebello, estendendo-o. - Imaginei que você 

gostaria de guardá-lo para mim. -continuou, ainda de pé e um pouco oscilante. -E agora, sim, vamos nos despedir. 

Santo de Sá levantou-se. Mas emocionado, tropeçando nos pés num movimento brusco e atabalhoado que por pouco não o 

leva ao chão, subitamente adiantou-se em direção ao amigo para abraçá-lo. Entretanto, Rebello evitou-o com um gesto cari

nhoso e, sorrindo, estendeu-lhe a mão: 

- Ainda nos veremos, meu caro. Você não se livrará de mim tão cedo. 

Segurando-o pelo braço, acompanhou o visitante até a porta. 
- Cuide-se, Santo de Sá. E lembre-se, meu amigo: a poesia! 

Ao passar Santo de Sá não encontrou ânimo para voltar-se uma última vez . 

••• 
A contenção emocional na despedida (tão contrária ao seu temperamento), a aparente convicção com que antecipava novos 

encontros, nada disso se harmonizava com o desespero e o medo das primeiras palavras. Finalmente, a recusa de Rebello em 

abraçá -lo deixara Santo de Sá intrigado e confuso. 
De fato, a visita deixara-o desolado; e no percurso de volta à casa abateu-se sobre Santo de Sá uma tristeza como jamais 

havia sentido. "Tão absurdamente só!" -viera pensando dentro do ônibus. Mas a solidão em que pensava não era a dos 
mortos, a da escuridão eterna que Rebello temia, mas a dos agonizantes; a solidão das intermináveis horas noturnas quando 

o espírito debilitado revolve pensamentos sombrios, quando a alma assustada desespera -se sem consolo, quando o corpo dolo

rido implora por alívio. Uma experiência tão terrível que não pode ser compartilhada e só de imaginá-la Santo de Sá sentiu o 

s~u horror. Mas também enterneceu-se ao pensar que em suçi solidão Rebello não abandonava as pessoas que lhe eram 

queridas: pedindo por Conceição e lastimando-a, cuidando de manter viva a memória dos colegas da turma de 58 (talvez 

porque ninguém mais se importasse) e afligindo-se por ele, Santo de Sá. - "E cuide-se, meu amigo!" - dissera. 

Ah! como essa última lembrança feriu -o! Por que lhe fora dado tão tardiamente esse querido amigo? A resposta era tão 

óbvia e revelava uma carga tal de indignidade que Santo de Sá corou de vergonha. Como pudera ser tão arrogante? Como fora 

capaz de tamanha crueldade ao generalizar da mediocridade injustamente imputada para a brutalidade, supondo que faltava 

a Rebello também ·a sensibilidade para amargar tantas expressões desprimorosas, tantas manifestações grosseiras de des

dém? De qual doença estavam infectados sua alma e seu espírito? - perguntava -se Santo de Sá. E desde quando? Embora 

raramente se lembrasse dele, existira um jovem alto e magro de olhos límpidos e coração generoso, uma alma tímida e 

compassiva tão estranha à do velho presunçoso e corrompido. Veio-lhe, então, de súbito, a perfeita compreensão de que era 

esse jovem quem o coração de Rebello acolhera como para preservá -lo, e apenas por longínquo parentesco o solene professor

doutor, a histriônica e risível dramatis persona. Num gesto involuntário de desgosto Santo de Sá cobriu o rosto com as mãos, 

indiferente aos olhares curiosos dos outros passageiros. 

Já em casa, abriu o envelope e deixou-se ficar por um longo tempo examinando a fotografia. Ali, reunidos, tantos destinos 

diferentes: Guido, Venceslau, Marina e os que não deixaram lembranças. E o jovem alto e magro, de olhar claro e semblante 

tímido de quem ele se perdera em alguma dobra do tempo, em algum descaminho da vida. Virou a foto e leu: "Ao mestre Santo 

de Sá, com carinho. Rebello". Mas de súbito, como se invocada pela voz de Rebello ouviu, sussurrante e já decrépito, o bruxo 

argentino: 
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- ''Porque si no mueren las almas, está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis". 

Nesta noite Santo de Sá teve assombrosos pesadelos. 

• • • 
Tediosos como são os concursos acadêmicos, não aborrecerei o leitor com descrições pormenorizadas e inúteis. Há de se ter 

prioridades quando o tempo faz-se escasso. Deixo registrado tão-somente as laboriosas toaletes femininas que abrilhantaram o 

modesto auditório do Instituto de Altos Estudos Transcendentais no magno primeiro dia dos exames, acrescentando a observação 

de que em nossas instituições universitárias há muito tais eventos haviam se transformado em animadas reuniões sociais 

propícias a encontros e reencontras (e até mesmo a desencontros) aos quais a angústia dos candidatos acrescentava um inestimá

vel elemento de excitação. E havendo candidato único assistia-se o mais das vezes a um álacre episódio de celebração familiar (a 

celebração de um investimento bem-sucedido) cujo momento culminante era precisamente aquele em que a douta banca de 

examinadores fazia a solene proclamação do óbvio: "Aprovado". 

No caso em pauta nada parecia óbvio. É verdade que em se tratando do jovem professor Amauri, um noviço na profissão, a 

exigência de um memorial poderia parecer excessiva e até mesmo descabida. E, de fato, sua leitura expôs uma seqüência 

brevíssima de episódios inteiramente triviais. Ah, mas a dicção era estupenda, perfeita a sintaxe e desmesurada a pretensão! As 
mais pálidas circunstâncias de sua vida acadêmica ganharam na paleta do professor Amauri cores fortíssimas; e embora sensibi
lidades cultivadas pudessem apontar com excessivo rigor a impropriedade dessa ou daquela figura de retórica, ainda assim não 

negariam que duas ou três metáforas haviam cativado com seu colorido deveras exuberante. Também é possível que tenha 
havido aqui e ali excessos de autocomplacência, mas perfeitamente justificáveis em uma modalidade de exame concebida para a 

glória dos espíritos cabotinos. 
No entanto, Santo de Sá havia finalmente optado por um estilo sóbrio, compondo com ele um memorial objetivo e simples. 

Lamentavelmente não o ouvimos nem o ouviremos. Jamais saberemos com que nuanças de entonação, com que secretas artes da 
sua eloqüência teria o professor adjunto Olavo Monte Santo de Sá nos brindado. Em silêncio por longos minutos, como se graves 
solicitações estivessem a exigir uma última e ponderada meditação, o candidato Santo de Sá permaneceu também imóvel, o 
memorial aberto sobre a mesa. Então ele fechou com um gesto lento sua derradeira obra, juntou as mãos longas e magras 
entrecruzando os dedos e com voz pausada dirigiu-se à banca examinadora. E o que ouviram os egrégios doutores? 

Em linhas muito gerais resumo sua exposição ao seguinte: que refletindo sobre a matéria nas últimas semanas concluíra 
que faltava-lhe a vocação e o talento e que a pretensão de ser ou de ter sido algum dia um sociólogo respeitável e competente 
mostrara ser apenas isso: pretensão e presunção; que lhe doía o reconhecimento tardio de tão graves deficiências, a admissão de 

que sua carreira se fizera de aparências e equívocos; que ele, de fato, nada fizera ou deixara de fazer por um ato de volição, muito 

menos pelo exercício da vontade criadora; de fato, nada criara e sua produção acadêmica consistira numa extensa coletânea de 

reproduções do pensamento alheio; que considerada retrospectivamente, sua carreira (entre aspas, indicou ele com um expres

sivo movimento dos dedos) tinha sido uma sucessão de acidentes e de acasos sobre os quais não tivera qualquer influência ou 

controle; que até mesmo a vaga que se abrira permitindo-lhe participar do concurso fora o resultado de um evento inteiramente 
imprevisível e absurdo (nesse ponto, ouviram-se risos no auditório); que, em conseqüência, ele não reclamava créditos, mas 
reconhecia débitos com os estudantes e com os colegas a quem involuntariamente havia ludibriado por longos anos; que suspei

tava ser a vida uma inexaurível surpresa, um fluxo contínuo e insopitável de contingências; que ele nada compreendia desse 

insondável mistério que é a existência humana, individual ou coletiva; que escapava ao seu entendimento a mais ínfima malha 

desse inextricável e infinito emaranhado de milhões de destinos individuais que se entrecruzam e se separam por artes do acaso; 
que o mundo provavelmente não tem, a rigor, qualquer sentido (e aqui reproduzia, de memória, uma confusa citação) "porque, 
possivelmente, tudo que existe é fragmentado, incompleto, abortado; eventos com término mas sem começo, outros com apenas 

o segmento intermediário; coisas que tem a parte anterior ou a posterior, mas não ambas; e tudo isso boiando como num prato de 
sopa no qual vez ou outra alguns fragmentos se juntam por acaso para formar um todo"; que somente a Razão alucinada pode 

pretender ser possível ordenar esse caos, descobrir causalidades nessa infinita cadeia de acidentes; que em vista das suas atuàis 
convicções (ou melhor, da absoluta falta delas) não se sentia moralmente autorizado a concorrer ao cargo de professor titular; que 
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ele não se sentiria confortável ensinando algo em que já não acreditava, nem pesquisando o que julgava inacessível ao entendi

mento humano; que, ademais, já não encontrava nem prazer nem proveito no exercício da profissão; que, em conseqüência, se 

afastava do concurso; e que, finalmente, solicitava encarecidamente à banca examinadora que acolhesse sua decisão com a 

benevolência que se concede a uma mente perplexa, a um espírito confuso, a uma alma medrosa. 

• • • 
Transcorrido um ano do incidente Santo de Sá poucas vezes dele se recorda; e nos raros momentos em que a lembrança se 

aviva ele sorri para. esse passado com serenidade. Nada mais distante hoje de seus anseios e nada mais estranho à sua vida 

do que a aspiração por títulos e honrarias, fama e prestígio. Para os que com ele conviveram no passado recente o querido 

mestre está irreconhecível e a nenhum deles foi dado saber as circunstâncias de tão surpreendente mudança. Por não 

pertencer ao grupo posso narrá-las fielmente. 

Voltando certa noite (mais precisamente, uma quarta-feira) de uma visita a parente distante hospedado com amigos na Tijuca vinha 

Santo de Sá ruminando algum pensamento vadio quando ouviu as vozes vindas de um templo próximo ao ponto de ônibus que o levaria 

para casa. O fervor com que cantavam tocou algulma corda sensível de seu coração e fez com que apurasse os ouvidos. Aproximou-se e 

ficou a ouvir. O hino tinha uma estrutura melódica tão simples quanto bela e, de algum modo, comovido, Santo de Sá decidiu entrar. 

Fosse este texto uma composição literária o leitor seria informado da conversão religiosa de Santo de Sá e do consolo 

encontrado pela mestre nos bálsamos de uma fé tardia. Mas como a realidade insiste em superar a ficção posso dizer apenas 

que ao fim do culto, acompanhado por ele com interesse mas também com certa medida de íntimo recolhimento, se o nosso 

herói não era um convertido havia se tornado, sem qualquer dúvida, um homem de espírito razoavelmente apaziguado com as 
intempéries da vida. Sempre que voltava à Tijuca (quase sempre às quartas-feiras) ía ao templo para ouvir o inspirado coro; 

e em uma dessas ocasiões conheceu a devota mulher com quem se casaria seis meses após. 

Diga-se de passagem que a senhora Santo de Sá é uma excelente criatura. Viúva do primeiro casamento, dois filhos já 

adultos, apenas três anos mais jovem do que o novo marido, enfermeira aposentada do serviço público, dona Queridinha é uma 

mulher risonha mas severíssima em questões morais, muitíssimo bondosa, algo simplória e extraordinariamente simpática. Do 
exercício profissional adquiriu uma fina sensibilidade para o sofrimento alheio e um ouvido atento às queixas dos infelizes e 
desditosos. Não importa que Santo de Sá não tenha queixas e não seja infeliz ou desditosQ; a ele a excelente senhora se dedicou 
de corpo e alma (principalmente de corpo, diga-se de passagem). Casados, foram morar na modesta casa deixada à viuva pelo 

falecido, um sobradinho cor-de-rosa situado numa ruazinha sossegada em Realengo. Em suma, e para não entrar na privacidade 

de tão simpáticas criaturas, direi apenas que constituem um casal feliz (tanto quanto isso é possível nos dias de hoje). 

Santo de Sá ainda dá aulas, mas pouco se demora nas instalações do Instituto de Altos Estudos Transcendentais; com as 

economias aplicadas numa caderneta de poupança pretende dedicar-se integralmente ao aprendizado do mundo Gá distingue 

dálias de camélias e o escarlate do carmesim) e ao gozo de uma tranqüila vida doméstica; e com tal propósito já deu entrada 

nos papéis para a aposentadoria (proporcional) pelo INSS. Eventualmente envia contribuições aos jornais, mas não vê razões 

para recortá-las; e a antiga coleção de pastas amarelas já não existe. Vez ou outra comparece a um seminário ou simpósio; e 

dando-se estes eventos fora da cidade ou do estado sempre se faz acompanhar de D. Queridinha que adora viajar e é uma 

companheira animada e divertida. De uma certa forma Santo de Sá sente que recuperou porção substancial de sua "vida 

pretérita", reduzindo sua "vida pública" a um impertinente resíduo do qual espera livrar-se com a aposentadoria. Ao longo 

desse último ano estreitou as relações com Conceição, a quem o casal recebe com imenso prazer para o almoço dos domingos. 

Ela adora esses passeios dominicais ao subúrbio e nessas ocasiões reacendem comovidamente as lembranças de Rebello. 

Os que conviveram com o mestre na fase em que sua vida privada era pura negação lastimam seu destino, choram sobre 

suas imaginárias desgraças e formulam explicações muito complicadas (e todas elas sombrias) sobre os motivos que o teriam 

levado a tão radical mudança de rumo. São eles os que não crêem nos sortilégios da contingência e do acaso e não concebem a 

felicidade de mãos dadas com a simplicidade. E muito menos crêem que ela possa residir em Realengo. 
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Tudo qu~ acon~eçe no Rio 
vira not1c1a . 

• 
f 

PRECISA-SE 
Marceneiros com experiên
cia de montar exposições. · 
Cartas para a portaria deste 
jornal sob nº 500.028 ' ·· · 

Quando patrocina e apóia atividades culturais, a Prefeitura do Rio traz 
milhares de turistas para a nossa cidade. Isto gera empregos. 

A Prefeitura do Rio sabe que cultura é um investimento que se paga em beleza, 
mas também melhorando a vida de muitas pessoas. 

PREFEITURA DO RIO 
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