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orçamentária, opção preferencial pelo crime, devaneios
poéticos, paranóia, crescimento econômico, segredos de
estado, violência e rêlíquias nostálgicas do lixo? Em qualquer outro país, nenhuma; aqui, tudo a ver. No Brasil, onde
nada parece estar associado a nada, termina que tudo implica
tudo. Vá alguém fazer a apologia de Descartes e receberá uma
tonga da mironga pelas fuças -

proposição à primeira vista

deslocada no contexto, mas, em verdade, exuberante-

ça, nunca verás um país como este. Adultos, registre-se
a felicidade do vaticínio bem-sucedido . . . . . .
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N'y restez pas immobile. Avec la BR. vous avez de
Combustible pour aller ou vous voulez. Et encore
plus loin!
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La süreté du verre est une illusion qui caule.
Réveillez·vous! Sul América sonne.

SUL AMERICA
SEGUROS
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Les yeux dans les yeux. des paroles tranches.
Ça, c'est de la confiance.
Ça. c'est Banco Alfa .
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11 y ades
occasions ou
tout ce que
vous voulez
C'est un peu
d'attention.
Trouvez-la à
l'Unibanco.
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Vale do Rio Doce

Parfois les ennemis. eux aussi.
nous envoient des fleurs.
Assurez-vous avec Caixa Sequros.
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Devant la Santander. vous
auriez tous les motifs pour
entrer d'un seul coup.
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Dans la Fator. vous avez un visaqe. un
nom. une identité.
Et encore plus. vous qaqnez de l'arqent.

Je sais. je sais. Tu as encore raison. La prochaine fois, on y va avec Vasp.
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APELO ÀS ARMAS
-A LÓGICA DA
OPÇÃO FATAL
Eloí Calage
A criminalidade não é
imortal , posto que é
chama, mas sacia o
desejo enquanto dura

CRESCIMENTO,
DISTRIBUIÇÃO,
POBREZA, OU OS
ENGANOS DE UM DIA
DEPOIS DO OUTRO,

O QUINTO
HÓSPEDE
Sergio
Bermudes

COM UMA NOITE NOj
MEIO
·

Não vá à França
sem consultar um
jurista

Gustavo Maia
Recomenda-se a quem
escreve sobre pobres sem
ter visto nenhum

EM BUSCA DO ORÇAMENTO
PERDIDO - PRIMEIROS RUGIDOS
Fernando Limongi e Argelina Figueiredo
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Mais não digo: trata-se do primeiro folhetim
político-econômico do mundo ocidental
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PELO DIREITO
À PRISÃO
Roberto Kant
de Lima
Cidadão, no
Brasil , é quem
não tem direito a
prisão especial

PARANÓIA, SIM! - OS .
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J. Carlos de Assis
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que os economistas dispensam os
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Marco Cepik
Enquanto eu, você, todo7nó;
discutimos , eles espiam ,
ouvem e tomam notas

Depoimento
de Maria da
Conceição
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ais de um milhão de jovens brasileiros pobres
- na faixa dos 15 aos 24 anos- simplesmen·
te não têm o quê fazer: não estudam, não tra·
balham, não têm opções de lazer, vivem à toa,
à toa, como a andorinha do poema de Manuel
Bandeira. No Rio de Janeiro, a pergunta de
Lenin "o quê fazer?" está no cotidiano de dezenas de milhares
de jovens que, segundo a última Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (sobre dados de 1999), vivem sem nenhuma ocupação: 3,8% dos jovens entre os 15 e os 17 anos; 6,6% dos que
estão entre 18 e 19 e 5,5% dos que têm entre 20 e 24 anos. Ao
todo são 124,8 mil jovens pobres desocupados. Coincidência:
no Rio, estima-se, mais de 1% da população trabalha para o
tráfico de drogas, que ocupa, majoritariamente, mão-de-obra
jovem ou adolescente.
O dinamismo do comércio ilegal de drogas e o rejuvenescimento dos seus quadros são de impressionar. O delegado da polícia federal, Roberto Prell - pela quarta vez
titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a Drogas e
Entorpecentes - usa a expressão "antigamente" para se
referir ao tráfico de drogas em 1997 e o economista André
Urani está coordenando uma pesquisa para a Organização
Internacional do Trabalho, que inclui o tráfico de drogas, a
extração de material de lixões e o trabalho escravo entre as
atividades a serem pesquisadas como trabalho infantil no
Rio de Janeiro.
Pois, se há os que não encontram o quê fazer, há também
os que trabalham cedo: mais de três milhões e oitocentas mil
crianças e adolescentes brasileiros - entre os 5 e os 15 anos
- trabalham para viver, 51,49% sem receber salário. São
10,73% da população nessa faixa de idade, 22,72% delas vivem na Região Sudeste, segundo o Mapa de Indicadores do
Trabalho das Crianças e do Adolescente/2000, Ministério do
Trabalho, sobre censo do IBGE/1999.
Diante dessas informações, penso nos versos do poeta Ascenso Ferreira, naqueles tempos em que, no Brasil, pobreza
era um problema do Nordeste:
Entra pra dentro, Rosinha,
menina entra pra dentro
no caminho que tu vai
tu acaba prostituta
- Deus te ouça, mãe!
Pois a realidade, hoje, é essa: no tráfico de drogas não tem
pra todo mundo que quer, sobra gente na prostituída fila. An22
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dré Urani constata a facilidade de composição e recomposição
dos quadros do tráfico nas comunidades de baixa renda_. Os
que caem, por prisão ou morte, são substituídos rapidamente,
, por quadros cada vez mais jovens, uma tendência que Urani
qualifica de ''brutal": "a idade média atual dos trabalhadores
do tráfico de drogas no Caju é de 12 anos e, em Vigário Geral,
o atual chefe é um rapaz de 16 anos".
No último dia 8 de junho, a Polícia Militar prendeu um
garoto de 11 anos que, juntamente com traficantes do Morro
da Providência, invadira o Morro da Coroa, em Santa Teresa. Banalidade do noticiário policial, a foto mostra um garoto
negro, tarja eletrônica sobre os olhos, bermuda, chinelo de
dedo e peito nu: ele fora pego com uma pistola Glock calibre
45 e boa dose de munição. Indagado sobre sua função no tráfico declarou-se fogueteiro do Comando Vermelho, com salário de vinte reais por dia. Contou que aderira ao tráfico para
sair de casa, porque apanhava muito do padrasto. Em entrevista ao jornal "O Globo", assim definiu sua trajetória e pro·
jeto futuro:
- Entrei para o tráfico porque estava precisando de dinheiro. Depois que for solto, vou morar na rua.
O efeito eletrônico tão usual sobre os olhos do garoto em
vez de protegê-lo contra a identificação o identifica: moleque
favelado, magrela, espancado, moleque vadio, que toma banho perto das valas negras da praia, passeia de barriga vazia
diante das vitrines de Ipanema, se refresca com o ar gelado
que sai das lojas quando a porta se abre para a entrada ou
saída daqueles seres especiais e felizes, os consumidores. O
que será que sente esse guri ao se transformar num fogueteiro do Comando Vermelho, comida garantida, de quentinha,
uma ração diária de droga pra curtir e dinheiro no bolso todo
dia, uma função de respeito no movimento, o sentimento de
pertencer a um grupo, a proteção do chefe e, cerejinha do sorvete, uma pistola e munição?

Isso é o que se pode clíamar
de uma carreira rápida,
fulminante . Parece
moderno, mas é aquela
velha história ...
A carreira de um trabalhador do comércio ilegal de drogas pode durar menos do que a de um jogador de futebol,
média de dez anos para os que não sobem na hierarquia. "En-
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tram para o tráfico ali pelos 12, 13 anos, aos 23 já estão mortos", constata André Urani.
O historiador Joel Rufino dos Santos, subsecretário de
Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, aponta uma
coincidência: esta era também a duração da vida útil de um
africano escravizado no Brasil. Quem comprava uma peça
estava ciente de que aquele produto tinha duração limitada, depois de certo tempo de uso o escravo já não servia
mais, era preciso substituí-lo por outro mais jovem, sadio.
Dez anos era a duração média da vida de um escravo na
lavoura ou nas minas. Envelhecer foi privilégio dos poucos
escolhidos para servir na casa-grande, mas entre eles também muitos foram feridos, aleijados ou mortos pelas mãos
ou a mando de senhores enfurecidos com alguma contrariedade. Hoje, a violência que rege as relações de trabalho no
tráfico organizado, ao invés de afastar, fascina os mais jovens, "são crianças, são imediatistas, prisioneiros de uma
armadilha no tempo/espaço, o imaginário deles é limitado
na forma do presente e da própria comunidade", diz André
Urani, alarmado com o que isso representa também para
quem vive por perto. "Para a vida das comunidades, isso é
uma merda. Antes, as associações de moradores podiam
falar, podiam negociar com os chefes, que eram adultos. Mas
é quase impossível argumentar, ser ouvido, por adolescentes que não têm capacidade nenhuma de negociação e, além
do mais, estão de arma na mão diante de adultos que fazem
questão de desrespeitar".

como o rejuvenescimento da mão-de-obra do tráfico de drogas, o das vítimas de homicídio é uma tendência alarmante, as mais altas taxas estão, cada vez mais, entre os mais
jovens: anos 80: entre 22 e 29 anos; anos 90: entre 18 e 24
anos.
Análise feita pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro em parceria com o Instituto de Estudos Religiosos
(ISER) mostra que, na década de 90, foram mortos a tiros
5.153 jovens, entre os 10 e os 19 anos. A faixa etária/alvo
(93%) está situada entre os 15 e os 19 anos. No mapa da cidade, as regiões onde os percentuais de jovens mortos são mais
elevados coincidem em dois aspectos: pobreza e presença do
tráfico de drogas.
No Rio de Janeiro, no ano passado, foram mortos a tiros
mais de 500 jovens e adolescentes, a maioria negros pobres e
fora da escola.
Informando que trabalha com números subestimados, Yolanda Catão, estudo citado, registra que, nos anos 90, os homicídios por arma de fogo cresceram em 121% no Rio e qualifica o uso e o contrabando de armas de fogo como um dos
maiores desafios aos governantes. O Plano de Prevenção à
Violência, elaborado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, estima que 70% dos assassinatos na Região Metropolitana do Rio estão ligados ao tráfico de drogas, identificado como um poder paralelo ao do estado, que impõe domínio territorial armado e é fruto da miséria da população.

mais assustador, na fala de Urani, é a convicção que
ele tem de que "alguém tomou a decisão de rejuvenescer os quadros do tráfico", uma vez que não acredita
que essa mudança seja resultado de um movimento
espontâneo. Conseqüência disso, lembra, são fatos como a
tomada do Vidigal por traficantes da Mangueira, há dois anos:
"15 garotos armados ganharam a parada e se impuseram,
pelo terror, a uma comunidade de mais de 30 mil pessoas".
Jovens matam. E morrem: nas últimas duas décadas houve também um rejuvenescimento das vítimas de homicídios.
"Adolescentes e jovens adultos de 18 a 21 anos constituem
o grupo no qual tem ocorrido o maior crescimento das mortes por homicídio", registra o estudo "Mortes violentas/D m
panorama dos homicídios no Brasil", coordenado por Yolanda Catão (IBGE, 1999). "No grupo etário de 14 a 39 anos, o·
homicídio constitui a primeira causa da mortalidade". Tal

FRUTO OU DESFRUTE?

O

Joel Rufino dos Santos discorda da idéia de que o tráfico
se impõe onde o estado se ausenta e também do conceito de
exclusão. Para Rufino, o narcotráfico é o estado. "O estado
não é a burocracia, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário,
as Forças Armadas .. . estado real é todo esse aparelho de
dominação organizado para realizar a transferência de renda
de baixo para cima, do explorado para o explorador. O narcotráfico é uma das formas mais cruéis de inclusão social ·
do capitalismo avançado, que está produzindo formas de
mais-valia que o capitalismo de 50 anos atrás nem poderia
imaginar, a mais-valia sobre os chamados excluídos, por
exemplo. O narcotráfico utiliza os meninos pobres da mesma forma que o capital utiliza o trabalho, o narcotráfico é
uma máquina de matar proletários. O menino pobre utilizado pelo narcotráfico está excluído da escola, da saúde, do
JULHO·AGOSTO·SETEMBRO 2001
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lazer etc., mas está incluído na produção. Ele produz lucro,
que é transferido de baixo para cima, do explorado para o
explorador, está, portanto, seguindo a norma do capitalismo, vendendo um produto e gerando lucro".

OS TERRITORIOS SÃO OS MESMOS,
MAS OS DONOS NEM SEMPRE

ve num local onde se escondiam quatro leitos, material hospitalar e instalações para pequenas cirurgias, chegou a constatar a existência de uma equipe fixa de médicos e atendentes. Na distribuição aos consumidores, os negócios são bastante terceirizados, com muitas oportunidades para os independentes. É uma multidão de profissionais empregados ou
desempregados, proletários e de classe média, que se sustentam ou dão um up na renda mensal, atendendo a um número
crescente de consumidores. Aqui, o negócio é rendoso, porque são clientes que pagam também pela discrição.

Mini Rugger calibre 223, fuzil HK 7,62, Faul 7,62, granadas, metralhadoras de tripé e granadas de bocal que, colocadas na ponta de um fuzil e arremessadas podem destruir um
tanque. Este é, segundo o delegado Roberto Prell, o armaor mais destacada que seja a função hierárquica almento utilizado pelos traficantes. "Drogas e armas se associam na ponta. O varejo da droga sustenta o domínio territocançada no movimento os soldados do tráfico que serial garantido pelas armas", afirma categoricamente o presi- ,
guram o movimento fazem a guarda e distribuição das
drogas estão longe de ganhar muito dinheiro, se considente do ISER, Ruben César, que ressalta a instabilidade
derados
os altos lucros do negócio. Os soldados também não
constante deste poder, o "exercício da política no extremo da
anarquia". O delegado Roberto Prell constata outra mudan- têm onde gastar: a experiência no combate ao tráfico de droça de comportamento: "antigamente o poder era conquistado gas levou Roberto Prell a constatar que o pessoal do varejo
e mantido nas comunidades por quadrilhas fundadas naque- vive escondido nas comunidades sob seu domínio, são senholas comunidades, formadas em sua maioria por moradores res e prisioneiros, estão sempre acuados pela polícia ou pela
do lugar. Hoje, com o sistema de invasões grupos de jovens concorrência. O que provocou a expansão de outros negócios:
armados tomam conta de territórios onde nunca antes tinham em torno dos grupos de traficantes viceja o comércio a domicílio de roupas de grife, jóias, CDs, aparelhos eletrônicos e,
colocado os pés".
A escolha dos territórios é, para Roberto Prell, fundamen- ultimamente, também aparelhos modernos de escuta e cotal na estratégia do tráfico: "comunidades pobres, com alta municação, que estão substituindo os tradicionais fogos de
concentração populacional, muitos pontos de fuga, mão-de- aviso (o delegado Prell me pediu para não citar esses apareobra abundante e barata, falta de policiamento constante". lhos, para evitar maior divulgação, mas, posteriormente, a
Eis por que o tráfico se instala nos morros e favelas que, se- própria policial federal fez apreensões bastante divulgadas,
gundo Prell, não passam de lugares de armazenamento e dis- assim que fogueteiro já passou a antigamente .. .). Do "local"
tribuição, varejo.
para fora, a estrutura vai ficando mais complexa, utilizando
Vapor, avião, estica e uma variedade grande de sinôni- carros, caminhões, barcos, aviões, local/material/equipamento
mo~ designam aquele que entrega a droga ao usuário, faz a
para o refino do pó e a prensagem da maconha, profissionais
distribuição fora ou dentro do "local". No "local" estão os olhei- especializados, aeroportos clandestinos ou não, documentaros, os fogueteiros, os soldados, o gerente do preto, o gerente ção, compra e venda de armas e de dólares, lavagem do dido branco, o gerente de armamentos, o gerente-geral, o pa- nheiro etc. Nas favelas, "são poucos os que conseguem juntar
trão (em geral patrões, uma vez que a chefia é quase sempre algum dinheiro, construir patrimônio. Ferna~dinho Beiraum colegiado) esta é a hierarquia do movimento, segundo o Mar subiu um patamar na hierarquia, porque atuava de ponta
delegado Roberto Prell. Em torno deste núcleo, ocupado dire- a ponta, conseguiu dinheiro suficiente para importar a drotamente com o recebimento, indolação (ensacamento), guar- ga, distribuir parte no Brasil e participar também do tráfico
da e distribuição das drogas, além da alimentação e paga- internacional". Indagado se acredita que Fernandinho Beimento dos trabalhadores, há um outro núcleo atuante, for- ra-Mar possa ser a última instância da organização a que
mado por advogados, médicos, especialistas em armamen- pertence, o delegado não hesita:
tos, contrabandistas de armas etc. que, de uma forma ou ou- Não, claro que não. Porque ele depende da lavagem do
tra, dão sustentação às atividades. O delegado Prell já este- dinheiro e é aí que reside a maior faixa de lucro.

P
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- Quem fica com a maior parte desse lucro?
- Doleiros, banqueiros ...
De maneira geral, a lavagem de dinheiro está ficando cada
vez mais cara, segundo estima a Diretoria de Fiscalização do
Banco Central. Até 1998, quando foi promulgada lei contra,
o preço era de US$ 5 para cada US$ 100 limpos, de 99 para
cá subiu para 20%. Não é de estranhar que as investigações
sobre a movimentação do dinheiro de Beira-Mar tenham revelado um passeio por nada menos do que 50 países!
Segundo estimativa do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), a lavagem anual de dinheiro no Brasil já chegou aos 15 bilhões de dólares, 3%do PIB, o que muitos
economistas consideram uma estimativa modesta. No caso
específico da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, o percentual de lucro, segundo o delegado Prell, pode variar de
15% a 50% do total, dependendo do risco da operação. Sendo
assim, limpar dinheiro do tráfico no Brasil é um dos melhores negócios desta e da outra vida. Mas quem financia a compra também se dá bem, nunca menos do que 100% do capital
investido, estima Prell considerando que o quente mesmo é a
limpeza do dinheiro: "quem ganha mais, quem acumula dinheiro com a droga é quem nem chega perto dela e, por isso,
é mais dificil de identificar". Para chegar mais perto, a estratégia da Polícia Federal é priorizar a apreensão de grandes
quantidades de drogas e investigar mais profundamente as
ramificações do negócio.
Briga de quadrilhas? Para Roberto Prell isso acontece mais
freqüentemente nos níveis baixos da hierarquia. Mais em
cima é diferente: "Fernandinho Beira-Mar fornecia drogas
tanto para o Comando Vermelho quanto para o Terceiro Comando. Um outro exemplo: na favela São José, Rio, o tráfico
durante o dia pertence ao Comando Vermelho, à noite ao
Terceiro Comando".

A economia do Rio de Janeiro
melhorou, mas os pobres
ficaram mais pobres:

piorou por quê?!
Leonarda Musumeci, economista com doutorado em antropologia social, é professora do Instituto de Economia da
UFRJ. No momento, está terminando a redação de um livro
de matemática para o primeiro grau. No computador, as questões estão no arquivo "Cidadania.doe" (Capítulo 11, ''Lingua26
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gero Matemática"). Acompanho texto sobre democracia racial. Eis como a professora Leonarda pretende ensinar linguagem matemática às crianças: demonstrando que os números revelam desigualdade social e econômica entre as raças no Brasil. Considerando-se o conjunto da população, o
país ocupava o 74° lugar no Índice de Desenvolvimento Humano ONU/2000. Considerados apenas os brancos, o IDH é
mais em cima: 48º lugar. Se considerada exclusivamente a
população negra, o país cai para o 108° lugar.
studo apresentado pelo presidente do IPEA, Roberto
Martins, durante a Conferência Nacional sobre Racismo, realizada em maio na UERJ, revelou que o Brasil
tem uma população de 22 milhões de indigentes (renda
de até R$ 60 por mês), 13% da população. Se for considerada
a população negra, o percentual vai para 18%; os negros são
16,5% dos analfabetos, os brancos 9%.
Voltemos ao livro da professora Leonarda. Para aprender
a interseção de duas retas num gráfico, os alunos farão também a leitura numérica da realidade social: na faixa de renda de até 2 salários mínimos, a alimentação representa 40%
das despesas da familia brasileira; para a faixa de 3 a 5 salários, 25%; e apenas 5% para a renda familiar entre os 20 e 30
salários. Já a relação salário e aumento de patrimônio anda
na direção oposta: quanto mais baixa a renda, menor a capacidade de investir ou poupar. Só a partir dos 15 a 20 salários
mínimos há a interseção das retas, é deste patamar que a
familia brasileira pode investir proporcionalmente na alimentação e construção de patrimônio. Mas, a partir dos 30 salários mínimos, o aumento do patrimônio supera todos os itens
da despesa mensal.
Nos últimos três meses, a divulgação de uma série de indicadores sociais tornou escancarada a miséria brasileira, a
palavra fome uma constante do noticiário: depois dos 23 milhões de indigentes que estão abaixo dos 60 reais por mês,
vêm os 27 milhões que mal chegam aos 80 reais, totalizando
50 milhões de famélicos. Sinal dos tempos: pesquisa dos alunos de microbiologia da Universidade Gama Filho analisou
notas de R$ 1,00 em circulação. O resultado fala do estado de
saúde de quem manipula essas notas: 73,3%das cédulas apresentavam bactérias do gênero Staphylococus, além de coliformes e fungos.
No Rio de Janeiro, saudou-se o crescimento da economia
nos anos 90: hosana, apesar das subidas e descidas, o PIB do
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Rio expandiu-se em 21%, para 11% da média nacional. Mas a ne, a antropóloga insistiu na tecla do machismo, alegando que
pobreza dos pobres aumentou em 1,5%, segundo o "Mapa da a grande maioria dos jovens traficantes é homem. Dois dias
Fome" (Fundação Getulio Vargas), que constata a existência depois, foi divulgado levantamento do Desipe sobre prisões
de quase 2 milhões de indigentes, 14,38% da população do femininas: na década de 90, mais de 60% das mulheres presas
estado, 629 mil deles na capital. Ao apresentar o estudo, o foram condenadas por participação no tráfico. É verdade que
economista Marcelo Néri considerou trivial o esforço para ali- são poucas as que sobem na hierarquia, mas assim também
mentar os cariocas famintos: coisa de R$ 4,86 por habitante acontece em outras áreas, ou não se publicariam tantas páginão-indigente.
nas de revistas coloridas para retratar as poderosas na econo''Uma inconsistência aritmética da vida", comentou Luiz mia, na política etc. Mas, com o dinamismo da atividade, pode
César Faro, ao lembrar das 700 mil famílias que vivem com ser que isso em breve também se torne "antigamente". E a
R$ 82 por mês. No interior de casas construídas com mate- participação em questão não é a dos grandes traficantes ou
rial de pouca durabilidade, 14% da população do Rio vivem lavadores, mas a dos jovens pobres: se os chefes vivem paraem moradias que abrigam mais de 4 pessoas por cômodo, o nóicos escondidos em suas tocas, se os soldados vão presos e
que, imagino, seja uma espécie de inconsistência psíquica.
morrem no varejo, por que estes jovens fazem fila para trabaBasta seguir o roteiro do relatório do IDH/Rio para verifi- lhar no tráfico? Desejo de consumo! Desejo de poder! (Parece
car que, onde o desemprego é maior ou os salários mais bai- que há um estranhamento na idéia de pobre desejar poder.) E
xos, o tráfico conta com fartura de trabalhadores jovens: em nisso a antropóloga não está só, é um discurso quase unâniAcari, 75% dos trabalhadores ganham menos do que dois salá- me. É o caso de se perguntar por que esta gente não prefere
rios mínimos; na Rocinha são 68% dos trabalhadores nesta ser general do Exército ou diretor de empresa. Imediatismo é
faixa, em Vigário Geral são 63%, no Vidigal 59%. Mas o curio- , a resposta. E, sob um certo sentido, ela não deixa de ser verdaso é que, ao identificar as razões pelas quais estes jovens ade- deira. Exemplar disso é a pequena entrevista que me deu um
rem ao trabalho no tráfico, estudiosos do assunto deixem num avião de 14 anos.
segundo plano a necessidade material de sobrevivência e apon- Tou ganhando uma base de oitocentos reais por mês...
tem razões de caráter subjetivo: desejo de poder, consumismo,
- Mas você não tem medo de ser preso, de ser morto?
- Não penso na morte, penso na vida. Enquanto eu for
machismo. Bem significativo disso foi a reação da antropóloga
Alba Zaluar, com uma penca de trabalhos publicados sobre o vivo, quero viver bem!
assunto. Alegando pouco tempo disponível, a antropóloga se
- E o que é viver bem?
dispôs a fazer comentários por e-mail, mas perdeu a paciência
- Ora, viver numa boa, vestir um pano decente, comer
quando lhe enviei a seguinte mensagem "... se entendi bem o comida boa. Na minha casa não tinha banheiro, agora tem.
seu trabalho, a falta de oportunidades de educação/trabalho Dou descarga na privada, não fede mais, e tomo banho quente.
não teria um papel determinante na opção dos jovens pobres
ão sendo tão imediatista na conclusão, basta se perpela ocupação com o tráfico de drogas, mais significativas seguntar que oportunidades tem aquele guri de comriam razões ligadas ao machismo, o gosto pelo poder e ainda o
prar uma casa, um carro, roupa decente? Que oportuprazer. Sendo assim, o que explicaria que as organizações de
nidade tem ele de concluir o curso médio ou profissiotraficantes contem com uma participação tão significativa de
jovens pobres? Por que não exerceriam o gosto pelo poder es- nal decente que o leve a melhorar de vida, e, para quem desecolhendo outros caminhos?" A resposta veio mal-humorada: ja, chegar a uma universidade? Se ficarmos na Rocinha, fa"O problema é que você pensa com a categoria determinação e vela da Zona Sul, vamos encontrar 25% das crianças de 7 a
acha que tudo se explica pela pobreza. Ora, os maiores trafi- 14 fora da escola, 20% de analfabetos, 60% sem condições
cantes e lavadores de dinheiro da corrupção e do tráfico estão sanitárias, gloriosos 2% na universidade. Será que os jovens
longe de serem pobres, como você explica isso? Como você ex- pobres são tão distraídos que não percebem isso? Não será
plica também que meninos pobres (em torno de 80%) não acei- compreensível um retorno à versão original dos famosos ver,
tem ter nenhuma vinculação com o tráfico? Eu já repeti esses sos censurados pelo DIP, quem trabalha não tem razão? Porargumentos n vezes. Estou cansada." Em conversa por telefo- que, mesmo querendo pegar o bonde São Januário, mesmo se
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submetendo aos baixos salários, mesmo frustrando as expectativas de ter estudado mais um pouco e ter de encarar concurso para gari, mesmo passando no concurso e sendo chamado ... aonde é que esse esforço vai levar? E nem isso é para
quem quer: no Brasil o número de trabalhadores legalmente
registrados, carteira assinada, permanece igual ao de 1980;
dos 70 milhões que integram a população ativa, só 28 milhões contribuem para a previdência, segundo cálculos do
Ministério da Previdência apresentados durante seminário
recente do BID, em Washington. Os trabalhadores estão sendo forçados à informalidade, informalidade que se manifesta
também na moradia, com o avanço crescente da população
de rua, os que trabalham e os que moram na rua.
"No Brasil, o trabalho, mal remunerado, perdeu também
seu valor simbólico. A idéia de que o trabalho enobrece, garante um lugar social etc., decaiu muito, porque a realidade
a desmente. Simultaneamente, as mudanças no mercado oferecem uma oferta luxuriante de objetos de consumo voltados
especialmente para a juventude. A mesma sociedade que desperta esses desejos responde aos jovens pobres com frustração", avalia Leonarda Musumeci, reconhecendo também o
sentimento de pertencimento que o jovem traficante adquire
ao entrar para um coletivo, contar com amigos, parceiros,
uma sigla, uma linguagem comum, incluir-se.

O rapper MV Bill faz política e
quer ser livre como Vera Fischer.
O professor Jaílson quer que a
droga seja questionada
em plebiscito nacional
A invisibilidade do negro é coisa que o rapper MV Bill conhece desde menino. Morador da Cidade de Deus, filho de
empregada doméstica separada do marido, Bill, o Mensageiro
da Verdade, se considera um traficante de informação, bandido da comunicação. Homem do movimento hip-hop, Bill se
apresenta, preferencialmente, para platéias de comunidades
pobres, mas freqüenta também o circuito do show bizz. As letras de Bill são peças políticas, que tratam da violência contra
e entre os pobres, especialmente os negros. Considera a publicidade pela televisão uma grande violência, uma provocação e
dá como exemplo o comercial de uma camisa, que terminava
com o garotão branco e bonito apontando o dedo para o telespectador eafirmando "se você não tem camisa XX, você é um
28
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mané"! Será que o redator do anúncio sabe o que é, para um
preto pobre, escutar uma coisa destas repetidamente, dias e
dias?, se pergunta Bill. E me impressiona com uma declaração: levou um choque na primeira vez em que foi à Bahia. O
que esperava era uma cidade toda pintadinha, o Pelourinho
visto de fora, com um povo diferente e feliz. Descobriu que o
carnaval da Bahia é de propriedade dos brancos, que as favelas de lá são como as de cá, descobriu o quanto acreditava na
televisão. Voltou para o Rio e, ao escutar um samba de Lecy
Brandão, chorou tanto que ficou de rosto inchado. O que ele
ouviu: "o negro sapateia com perfeição, goleia com precisão,
mas não senta na mesa de decisão". Depois do choro, concluiu
que para os negros só tem um jeito, fazer política: "os pretos
são 93% da população de rua no Rio de Janeiro".
MV Bill me recebe para uma entrevista no Ciep Luiz Carlos Prestes, na Rua Poeta Ana Cristina César, na Cidade de
Deus. Há meses, ele se envolveu num imbróglio com a polícia, quando fez um clip de sua música com imagens reais de
traficantes armados. A situação ficou explicada, ele suspendeu a divulgação do clip, mas questiona: por que a Vera Fischer pode fazer laboratório para teatro em prostíbulo e a ele
é negado o direito de trabalhar com imagens da realidade?
Existe alguma diferença moral entre a arte dos pretos pobres e a da estrela loura? Bill testemunha o desmonte das
famílias pobres quando os jovens entram para o tráfico: "que
autoridade vai ter um pai que ganha 200 reais diante do filho
de 13, 14 anos, que chega em casa com dinheiro todo dia, que
ganha numa semana mais do que ele recebe num mês?". Bill,
27 anos, é um dos fundadores e agitadores do Partido Popular Poder para a Maioria e é nesta condição que se considera
um traficante de informação.
aílson de Souza é o quindim da capilaridade social brasileira na área acadêmica: criado entre a Nova Holanda e a Maré, aos 41 anos é professor da UFF e da PUCRio, ostenta 12 anos de estudos de pós-graduação. Apaixonado pelas teorias do sociólogo francês Pierre Bourdier,
Jaílson de Souza faz um longo percurso teórico para negar a
existência de uma determinação econômica na escolha dos
jovens pobres pelo trabalho no tráfico. Mas, logo em seguida,
me conta a história de uma moça, mãe-solteira, moradora da
Maré que, desempregada há meses e com medo de enveredar
pelo caminho do roubo, optou por vender maconha para sustentar a filha e a si própria. E desfaz preconceitos ao negar
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que os grandes consumidores de droga estejam apenas nas
classes média e alta, existe, sim, um bom número de independentes também nas comunidades pobres, para abastecer
os consumidores locais, é coisa normal, e as pessoas toleram
tanto vendedores quanto compradores, "traficar virou um
trabalho como outro qualquer". A prisão dessas pessoas evidencia, para ele, uma preocupação com a legalidade e não
com a justiça. Professor universitário, há sete anos sem receber aumento salarial, exemplifica do outro lado: "a equipe
econômica considera ético deixar professores durante sete
anos sem aumento salarial, não paga salário compatível com
a qualificação, mas o professor será punido pela Justiça, se
tiver paralelamente outro tipo de contrato, contrato de trabalho efetivo, que ele encara à exaustão, sequer para se manter no patamar que alcançara, muitas vezes para evitar que
a família vá à falgncia ...".
"Só bobo acredita que prisão existe para punir criminosos. A prisão existe é para amedrontar os que se rebelam
contra a mais-valia, avança Joel Rufino: só 2,4% da população carcerária do Estado do Rio representariam perigo contra a sociedade se fossem libertados. Mais de 97% é gente
que não precisava estar lá, porque está seguindo a norma do
capitalismo, vendendo um produto e gerando lucro. Visite o
Talavera Bruce, por exemplo. Poucas mulheres estão lá por
crimes contra a pessoa. Até nas penas isso é visível, a maioria das presas cumpre pena de 2 a 4 anos. São mulheres que
vendem trouxinhas de maconha, são mulheres de traficantes
em cujas casas se encontraram drogas. O que a Justiça espera dessas mulheres? Que elas cheguem à delegacia e denunciem seus companheiros? Você vê essas mulheres encarceradas e, ali do lado, a creche com os filhos delas, os condenadinhos ... Só a loucura social explica que essas mulheres estejam presas porque venderam um pouquinho de droga, para
ganhar um pouquinho de dinheiro e concentrar a renda nas
mãos dos capitalistas do narcotráfico."
A idéia de que traficar drogas é seguir a norma é defendida
também por Paulo Chagas da Cruz, "o vovô do pó", 71 anos,
preso em seu apartamento, em Copacabana, embalando uma
boa quantidade de cocaína. Surpreendido enquanto ouvia
Brahms e distribuía a droga em envelopes de cores diferentes
para identificar peso e qualidade do pó, ele não resistiu à prisão, mas sentiu-se injustiçado: "sou um negociante como outro qualquer", disse. Nem tão qualquer: o vovô é seletivo e só
atendia clientes M, através de organizado esquema disque30
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droga estabelecido há mais de 10 anos. Tudo tão chique e discreto que nunca despertou suspeitas na vizinhança.
m negócio como outro qualquer e uma questão de saúde pública: o professor Jaílson de Souza acredita que
a questão do narcotráfico deveria ser submetida a um
plebiscito nacional. "O Estado não tem o direito de fazer regras coibitivas ao uso do que quer que seja pelos cidadãos no interior de suas casas, a não ser que isso interfira no
direito alheio." E descrê da teoria de que todo consumidor é
um dependente, o que leva à dependência das drogas são as
mesmas questões pessoais que levam à dependência do álcool ou do cigarro, o cidadão deveria ter o direito de ser
socorrido pelo estado quando cai no uso abusivo, ou ser penalizado, se o uso da droga coloca o outro em perigo, quando o consumidor dirige ligado pela cocaína, por exemplo, da
mesma forma que quando dirige alcoolizado. "No capitalismo, combater demanda é contra a lógica do sistema e o tipo
de combate às drogas de padrão norte-americano, moralista, atrasado, além de inútil tem sido muito lucrativo. Se o
que se investe neste combate fosse entregue às famílias
pobres para que elas evitassem cometer atos ilícitos, isso
iria fazer uma enorme diferença!"
Convicto de que a escolha dos jovens pobres pelo tráfico
não vem de uma determinação econômica e sim de uma estratégia que toma conta de você, uma estratégia, no caso, pessoal,
nascida do imediatismo (mais uma vez!), Jaílson trabalha para
criar alternativas diferentes, é um dos fundadores e dirigentes do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm),
ONG fundada em 1998 por um grupo de moradores e ex-moradores da favela da Maré, a maioria pessoas que conquistaram
formação universitária e vindas de atuação em movimentos e
instituições da própria comunidade. O que o grupo pretende é
uma intervenção de longo prazo no conjunto do espaço local.
Na prática, ao mesmo tempo que encaminha um outro tipo de
relacionamento da população da Maré com o poder público,
tentando afirmar a cidadania local, o Ceasm funciona também como um governo local, no sentido de planejar e executar
projetos de desenvolvimento. "Os instrumentos metodológicos
que sustentam essa intervenção são relacionais: trata-se de
valorizar a compreensão ampliada do conjunto de variáveis
que dificultam o exercício da cidadania cotidiana dos moradores dessa área; e, ao mesmo tempo, sistematizar e ampliar os
mecanismos formulados pelos moradores para lidarem com
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elas." Trabalhando com o conceito de redes sociais e atentos
para o movimento de fragilização das redes capazes de uma
integração mais próxima da cidadania, o grupo constata "a
desvalorização da concepção cidadã e a ascensão de uma noção restrita de ser humano - sustentada na noção de consumo - elementos básicos para compreender-se a perda gradual de referências fundamentais para a vida coletiva". Ação voltada especialmente para os jovens, o Ceasm começou criando
um curso pré-vestibular, o núcleo da rede de educação, seguida de redes de informática, prestação de serviços, memória,
cidadania; trabalho realizado em parcerias com universidades, secretarias de estado e municipais, empresas privadas e
financiado também com as contribuições da própria comunidade. Tudo isso, muitas vezes, em meio ao tiroteio traficantes/
policia/traficantes: na Maré, segundo Jaílson, trabalham 400
soldados do Comando Vermelho e 150 do Terceiro Comando.
MV Bill e Jaílson, cada um na sua estratégia, me fazem
pensar no baião de João do Valle, no milênio passado, cantando a miséria dos nordestinos que "não puderam estudar,
nem sabem fazer baião".

tes; 1.000 detentos em cada 100 mil são assassinados dentro
do sistema penitenciário, que custa R$ 2 bilhões por ano aos
.cofres públicos.
No Rio de Janeiro, jovens pobres matam, morrem e vão
para a cadeia.
Aqui, adolescentes e jovens infratores encarcerados constituem, em números absolutos, o dobro da mesma população
em todo território da França. Será isso coisa nossa, uma vocação nativa para a delinqüência? Parece que não, porque a
grande maioria ainda continua à procura de escola, trabalho, melhoria de vida dentro do sistema legal. Mas o que é
que se oferece a estes cidadãos? Muito pouco: segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (ONU/lpea), participar
da produção e receber salário não significa tornar-se menos
pobre. Quando se trata de oferta para pobre, no Rio a palavra trabalho ainda está colada ao seu significado original tripalium - e o salário é mesmo salgado, muito suor para
pouco ganho. O capítulo "Distribuição de Renda", do relatório/IDH, conclui que se o desemprego no Estado do Rio fosse
reduzido a zero, a pobreza só diminuiria em 2,8%. O levantamento do Grupo Permuta de Informações Salariais do Rio de
Um incidente diplomático: a
Janeiro, divulgado no início de agosto informa que o salário de
Dinamarca não quer repatriar
um garçom é de R$ 245,80, podendo chegar a R$ 698,32; uma
telefonista ganha R$ 376,64, com direito a almejar R$ 885,25,
criminoso brasileiro, porque a
que é pago àquelas que alcançam o edelweiss da montanha
prisão pode ser crime maior
profissional. Um contínuo recebe R$ 244,00 por mês trabalhaEm maio deste ano, saia justa no Itamaraty: o brasileiro do e, se chegar ao topo, recebe R$ 645,75, isso se for empregaMarcelo Bauer, acusado de ter assassinado a namorada no do em empresa de grande porte, nas quais já é normal, para a
Brasil, foi preso na Dinamarca. Mas acabou solto, porque o função, exigir curso médio completo e noções de inglês. O Sinprocesso de extradição tropeçou na legislação dinamarquesa dicato Estadual dos Profissionais do Ensino (Sepe/Rio), situa
sobre direitos humanos. O governo dinamarquês enviou ques- entre R$ 531 e R$ 670 o salário inicial dos professores da rede
tionário às autoridades brasileiras, perguntando se no Brasil pública com 30 horas de trabalho semanal. Pesquisa Fiocruz/
a Justiça é independente, se é assegurado ao réu tratamento Sepe demonstrou o estresse em que vivem os professores de
justo e se são respeitados os direitos fundamentais dos prisi- escolas públicas: 26,8%, quase um terço dos que se afastam do
oneiros. Desconheço a resposta brasileira, mas deve ter cus- trabalho sofrem de problemas psíquicos.
Para salário pequeno, grandes exigências: na área de opetado um baita esforço de imaginação ao pobre redator encarradores de telemarketing, que nem de longe admite os muito
regado da tarefa.
pobres, pois requer bom português, boa aparência, mais seis
om uma taxa de crescimento que, mantido o ritmo horas diárias de trabalho rotineiro, seis dias por semana, já
atual, dobra a cada 5 anos, a população carcerária bra- se pagou melhor. Conheço uma penca de universitários de
sileira era, em fevereiro deste ano, de 230 mil pessoas; classe média, Zona Sul, que se submetem a tudo isso, hoje,
superlotação considerada em 25% acima do limite, o por R$ 400 por mês atendendo, por telefone, a clientes de
que parece modéstia a julgar pelas imagens das penitenciá- cartões de crédito e sistema bancário.
Em contrapartida, no tráfico de drogas o salário inicial é
rias e delegacias. São 135 presos em cada 100 mil habitan-
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de R$ 600, com direito a quentinha, ração diária de droga e
advogado, em caso de prisão, um acidente de trabalho bem
freqüente, especialmente para os mais pobres, que atuam
expostos à ação da polícia.
Sim, porque a demanda e a oferta não param de crescer.
E, se é verdade que muitos trabalhadores do tráfico são presos ou morrem em combate, é verdade também que não falta
quem queira ocupar o lugar, exército de reserva é o que não
falta. E, apesar de todas as ações espetaculares, os negócios
continuam de vento em popa. O delegado Prell constata, inclusive, uma nova classe de investidores: empresários que
destinam parte dos lucros de seus empreendimentos para financiar a compra de drogas. Que fique claro: não se trata de
empresas de fachada para esconder o negócio com o tráfico,
são empresas legais, em plena produção. Seus proprietários
investem no tráfico como investiriam na bolsa de valores,
com menos riscos de perda e lucros muito mais elevados.
Não é a pobreza, mas as grandes desigualdades sociais
que tornam o tráfico atraente para os jovens pobres; nem
sempre são os mais pobres a aderir ao tráfico, é preconceito
identificar as comunidades pobres com o narcotráfico: há
muito mais coisa acontecendo por lá e a mídia não vê, onde o
estado atuou e a vida da comunidade melhorou o tráfico foi
afastado, é fundamental a organização dos espaços públicos,
a urbanização das áreas pobres para evitar a naturalização
do caos e combater a tolerância à desordem etc. Assim caminhava a discussão, quando o professor Domício Proença Jr.,
do Centro de Estudos Estratégicos da UERJ, deu uma recuada no tempo para lembrar onde e como a coisa começou.

No Brasil, estudar o
tráfico de drogas é um nsco,
pode dar cana para
o pesquisador
Um recuo no tempo ajuda a entender como entramos nessa. No início dos anos 90, o professor Domício Proença Jr., do
Centro de Estudos Estratégicos da UERJ, resolveu estudar o
narcotráfico. Como resultado desses estudos, publicou, em
1994, "A logística do crime", um estudo internacional comparativo, publicado pela Casa Loyola. Mas o professor abandonou o assunto por considerar que a legislação brasileira é inibidora e certo tipo de investigação pode ser interpretada como
estímulo ao crime. Para compreender melhor a questão tráfi32
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co de drogas, Domício lembra que a atualidade dessa discussão é altamente influenciada pelo discurso norte-americano.
Pois foi lá, nos Estados Unidos, com Reagan, que o combate a
determinadas drogas identificadas como "de expansão da consciência" foi considerado uma prioridade nacional. Acontece que
boa parte do eleitorado de Reagan, os yuppies, estava entre os
grandes consumidores de drogas e Reagan recuou para fora,
transformando o que era um assunto interno dos EUA numa
questão estratégica internacional. Internamente, a política de
Reagan, continuada por Bush, foi marcada por episódio significativo, em 1983, quando o então prefeito de Nova Iorque,
cobrado por mais repressão às drogas, reagiu com excesso de
obediência e botou a polícia no encalço de consumidores e traficantes, prendendo tanta gente que provocou saturação no
sistema judiciário. Tanto no plano interno dos EUA quanto
internacionalmente, a conseqüência da política de combate
adotada foi um enorme salto na margem de lucro do comércio
ilegal de drogas, em função dos maiores riscos assumidos.
Já o aumento crescente da violência armada no tráfico é,
no começo, uma contribuição colombiana: quando intensificou a produção de coca, nos anos 80, o país vinha do ciclo de
la violencia, a guerra civil que tornou o território colombiano
ponto convergente do comércio de armas. Com armamento
de sobra, os traficantes colombianos se impuseram com violência até antes inédita, a concorrência também se armou
etc. E a associação tráfico/armamento nunca mais se desfez.
Indagado sobre o tipo de combate que se faz ao tráfico de
drogas, Domício Proença Jr. é breve: ''há muito o que aprender com a experiência da lei-seca nos Estados Unidos".
Entrar é fácil, sair é que são elas. Nos final dos anos 60,
vivendo na então Alemanha Ocidental, fui convidada por um
aprendiz para testemunhar a prova final de seu curso de
mecânico. Encantada, eu o vi desmontar e montar um motor
de carro, além de falar com segurança sobre aspectos teóricos da mecânica. os anos 70, repórter de economia, fiquei
sabendo da grande criatividade dos metalúrgicos brasileiros,
responsáveis por muitas das alterações e melhorias dos motores de produção alemã, naturalmente sem sequer desconfiar que isso lhes pudesse render algum dinheiro. Nesse regime em que trabalho é tripalium não é de surpreender que
tantos jovens se submetam aos perigos de trabalhar no tráfico, porque o dinheiro não é tudo, tudo é a falta de dinheiro.
e - m a i 1:
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a universidade, a bela professora,
irritada, adverte um de seus alunos barulhentos: "Fulano, ouça
. bem, nada como um dia após o outro, com uma noite no meio". Ela
aludia aos exames finais da disciplina, marcados para a semana seguinte, quando, com certeza, se vingaria daquela bagunça e de seus promotores. Só que
o rapaz estava em outra e respondeu de pronto: "doutora, eu
gostei muito dessa uma noite no meio". A anarquia ficou ainda
maior. A professora - fazer o quê? - sorriu.
Verdadeiro, o episódio foi relembrado apenas para introduzir a temática do um dia após o outro. Pois acontece que os
economistas brasileiros já colecionam uma montanha de enganos, alguns dos quais valeria recordar, antes que fiquem
totalmente esquecidos pela noite no meio. As repetidas e frustradas tentativas de curar a inflação com "choques heterodoxos", como os dos planos Cruzado (1986), Bresser (1987), Verão (1989) e Collor (1990) compõem apenas o conjunto mais
conhecido. Num plano regional, o preconceito contra a fruticultura irrigada ("pobre não come melão") atrasou em 30 anos
o desenvolvimento de muitas áreas do Nordeste que hoje poderiam ser pólos de geração de riqueza e proteção contra a
seca, como o são Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia,
Mossoró e Açu, no Rio Grande do Norte. No energia elétrica, a
crença de que a iniciativa privada - a exemplo do Elixir Paregórico - resolveria qualquer problema nos deu, não a luz, mas
as trevas, com seu respectivo ministério.

DISTRIBUIÇÃO
Outra estória de enganos será contada aqui, com um pouco
mais de detalhes: quem disse, ou não disse, no início da década de 1970, que seria melhor para o país "primeiro crescer,
depois distribuir"? Foi Delfim Netto, então o poderoso ministro de tudo e mais alguma coisa? Ele nega. Talvez tenha sido
ninguém. Não importa. Interpretada como uma defesa contra
a piora da distribuição pessoal da renda no Brasil, entre 1960
e 1970, a frase, mesmo apócrifa, tornou-se uma espécie de declaração de princípios dos que apoiavam o governo e o modelo
econômico então vigente.
Foi uma batalha que começou em 1972, quando Albert
Fishlow, da Universidade da California, publicou um artigo
na American Economic Review mostrando que o índice Gini
da distribuição pessoal da renda no Brasil havia piorado entre
48
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os censos demográficos de 1960 e 1970. Antes, a CEPAL e um
pesquisador isolado em Piracicaba, São Paulo, já tinham
observado o mesmo fenômeno, sem que seus trabalhos fossem
notados. O artigo de um professor americano, publicado numa
das mais respeitadas revistas do mundo, entretanto, não
passou despercebido. De sua cátedra, Fishlow não apenas
mediu a piora na concentração, mas também arriscou uma
interpretação controversa para o fenômeno, atribuindo-o, em
parte, à política de arrocho salarial do governo militar.1
Era uma tese que ia direto ao âmago da disputa política
que então se travava: nada mais, nada menos que a maldade
dos governantes estava produzindo aquele resultado desagradável. A sugestão foi acatada com entusiasmo pelos que se
opunham ao regime. Passou a ser axiomático que o controle
dos sindicatos e a perseguição ao movimento trabalhista constituíam as explicações naturais para a desigual repartição dos
frutos do crescimento, com os ricos se apropriando dos benefícios e os pobres, alguns chegaram a especular, embora isso
fosse flagrantemente falso, "ficando cada dia mais pobres".
Poucos meses depois, Carlos Langoni entrou na polêmica,
usando muita eco.nometria para mostrar que a maior desigualdade era um resultado produzido não pela política salarial,
mas pela operação espontânea dos mercados de trabalho, em
um contexto de rápido crescimento econômico. Dessa forma,
um tanto paradoxalmente, foi o porta-voz semi-oficial do governo quem primeiro formulou a tese que viria a ser muito
explorada nos anos subseqüentes, contra o regime militar,
numa primeira fase, e contra a própria desejabilidade do crescimento, desde então. Dizia ele, no primeiro parágrafo de seu
livro: 2
não é mera coincidência que a discussão acerca do compor-

tamento da distribuição da renda no Brasil se tenha transformado em tema nacional, justamente quando a economia atravessa uma fase de crescimento acelerado. (.. .) É que existe um
conjunto de forças trabalhando no sentido de aumentar [itálico no original] o grau de desigualdade numa economia em que
o nível de renda per capita é ainda relativamente baixo, mas
as taxas de crescimento são extremamente altas. 3
A explicação de Langoni era simples e plausível: o crescimento econômico que estava ocorrendo no Brasil havia provocado, entre 1960 e 1970, um grande aumento na demanda por
trabalhadores qualificados, de oferta escassa e, no curto prazo, inelástica, e um aumento relativamente menor na demanda de trabalhadores não-qualificados, de oferta abundante.
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Conseqüentemente, os salários dos primeiros se haviam elevado muito e os dos segundos crescido pouco, de onde resultara o aumento na distância relativa entre uns e outros, ou seja,
de onde resultara a piora da distribuição dos salários e, por
extensão, da renda pessoal. Nessa linha de análise, pouco espaço havia para a política s~larial influenciar os resultados do
mercado de trabalho.
Em um sentido, portanto, o governo estava absolvido. Em
outro, nem tanto. Pois o crescimento então vigente certamente
resultara, em grande parte, das políticas econômicas favoráveis
ao mercado que haviam sido adotadas após 1964, pelo mesmo
sistema político que era alvo das críticas em razão da piora distributiva. E, para agravar as coisas, era do rápido crescimento
que brotava, mais do que de qualquer outra fonte, a legitimidade política do regime militar. Assim, relacionar a concentração
da renda ao crescimento foi uma bomba de efeito retardado que
Langoni ofereceu aos adversários. E que eles, prazerosamente,
terminaram por aceitar, mantendo viva a polêmica.
Essa "controvérsia brasileira sobre a distribuição de renda
e desenvolvimento" foi (supostamente) sintetizada, em 1975,
num livro com este título e mais três características marcantes. Primeira: seu grupo de autores, entre os quais estavam
José Serra, Pedro Malan e Edmar Bacha, era quase uma antecipação da equipe que, mais tarde, viria colaborar com o governo Fernando Henrique Cardoso (como se deveria esperar,
ele próprio o autor do prefácio); segunda: num bom indicativo
da polarização política então vigente, a "controvérsia" só existia no título, no livro mesmo todos os autores sustentavam
opiniões muito parecidas, eles concordavam, sobretudo, em
discordar de Carlos Langoni (que não teve um único artigo
seu incluído na coletânea - democracia é uma coisa meio relativa); terceira: ainda era um tempo de competição desigual
(os militares com a força das armas, de um lado; os autoproclamados defensores da justiça, apenas com a força das palavras, de outro), o que permitia a convivência de futuros tucanos com atuais petistas, a exemplo de Maria da Conceição
Tavares e Paul Singer. 4
Assim estavam as coisas, por volta de 1975, no duelo de
Carlos Langoni contra o resto do mundo. Só que o tempo continuou a passar e - com o abrandamento, após 1974, do controle sobre os sindicatos - a vinculação entre a política salarial e a piora da distribuição de renda, (que se confirmava, à
luz das pesquisas domiciliares do IBGE, para os vários anos
da década de 1970), foi se tornando uma tese menos e menos

defensável, até mesmo para os opositores do governo. Ninguém
havia esquecido, entretanto, da sugestão de Langoni, de que
teria sido o crescimento econômico que fizera aumentar a desigualdade. Quando chegou o momento, essa tese foi apropriada
pela Oposição. A partir daí, o conteúdo político da polêmica
ficou ainda mais forte: eliminado o arrocho salarial, era o próprio crescimento que deveria ser combatido, pelos seus alegados efeitos perniciosos sobre a distribuição da renda. Um dia
depois do outro - e um grande engano, no meio.
Mas não estávamos sozinhos na ilusão. A controvérsia brasileira atravessou fronteiras e influenciou corações e mentes
em outros países. Em um livro publicado nos Estados Unidos,
em 1974, com grande repercussão à época, Holis Chenery escreveu:
está claro agora que mais de uma década de rápido crescimento econômico nos países subdesenvolvidos tem trazido pouco
ou nenhum benefício para, talvez, um terço da sua população.
Embora a renda média per capita do Terceiro Mundo tenha
crescido em 50 por cento desde 1960, este crescimento tem sido
muito desigualmente distribuído entre os países, entre as regiões dos países, e entre os grupos socioeconômicos. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que políticas de crescimento tiveram sucesso acima das expectativas da primeira década de
crescimento, a idéia mesma do crescimento agregado como um
objetivo social tem sido cada vez mais colocada em questão. 5
Verdade seja dita, os autores desse livro não concordavam com "a nova sabedoria convencional"
("quase tão falsa quanto a anterior") de repúdio
ao crescimento econômico. Da mesma forma,
Carlos Langoni havia tido o cuidado de limitar
os efeitos nocivos do crescimento sobre a distribuição a economias com "níveis de renda per capita ainda relativamente baixos". Ademais, da
sua análise se inferia que os efeitos adversos do

RELACIONAR A
concentração da renda
ao crescimento foi uma
bomba de efeito
retardado que Langoni
ofereceu aos adversários
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crescimento resultavam de uma inelasticidade da oferta de
mão-de-obra qualificada, a qual (inelasticidade) bem poderia,
sem prejuízo do crescimento, ser eliminada por programas
públicos ou iniciativas privadas de capacitação profissional.
Ainda nessa linha de relativizar os impactos negativos do crescimento sobre a distribuição, Holis Chenery expressou muito
claramente o resultado de suas reflexões ao escrever que
no aspecto empírico, a nova sabedoria convencional [de
negação do crescimento] parece ser quase tão enganadora quanto a anterior. Enquanto em algumas economias em crescimento os pobres receberam pouco ou nenhum benefício, em outras,
o oposto é verdadeiro: até mesmo a participação relativa dos
pobres [na renda nacional] tem aumentado, em alguns casos
notáveis (pág. xiii).
Apesar dessas reticências, o livro Redistribuição com Crescimento punha a redistribuição antes e o crescimento, depois.
Criou escola. Durante muitos anos e até hoje, os economistas
que têm tempo de pensar nessas coisas passaram a encarar o
processo de expansão do produto interno (chame-se-o de "crescimento" ou de "desenvolvimento econômico") com desconfiança e a inventar ressalvas e adjetivos para o mesmo, começando pelo "crescimento, sim, porém com redistribuição de renda"; continuando pelo "desenvolvimento humano" (haveria um
desenvolvimento "paquidérmico", ou "canino"?); e chegando até
o famigerado "crescimento sustentável" (como se alguém de
bom senso um dia tivesse defendido um crescimento "insustentável"). Uma pena; muitos enganos.
Por essas e outras, o preconceito contra o crescimento já
nos causou muito prejuízo desnecessário. Isso porque, como os
dados apresentados neste artigo mais uma vez ilustrarão, as
relaçÕE'! S entre crescimento e distribuição são tão variadas que
apenas uma afirmação sobre elas parece resistir a todos os
testes: em prazos curtos (e, neste contexto, uma ou duas décadas podem ser assim considerados), não existem relações definidas entr~ crescimento e mudanças na distribuição. Ou, para
dizê-lo de outra forma: nesse horizonte de tempo, tantas forças operam na determinação das mudanças distributivas que
não é possível captar um efeito isolado dominante de qualquer
uma delas. Pode haver todos os tipos de combinações entre
expansão do produto (maior, menor, nula, negativa) e mudanças na distribuição (mais concentração, menos concentração,
estabilidade). Ou seja: em prazos curtos, o crescimento econômico não pode ser responsabilizado de forma genérica por pioras (ou por melhorias) na distribuição de renda, embora possa
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sê-lo em situações específicas (como o fez Langoni, para o caso
brasileiro da década de sessenta). Enzo Grilli, autor de uma
extensa resenha crítica sobre as relações entre o crescimento,
a distribuição e a pobreza, conclui essencialmente o mesmo. 6
No prazo histórico, medido em muitas décadas, o crescimento parece, sim, estar positivamente associado a melhorias
na distribuição da renda, de uma forma dominante, ou seja,
de uma maneira perceptível, para além das diferenças individuais entre países. Em seus estudos pioneiros das décadas de
1950 e 1960, pelos quais fez jus a um Prêmio Nobel de Economia, Simon Kuznets já havip. observado esse fenômeno, do qual
a melhor ilustração é dada pelos países ocidentais de maior
renda per capita, nos quais os indicadores distributivos são,
geralmente, bons. Em outras palavras, a despeito do fato de
que, no decorrer de um processo histórico, uma grande quantidade de fatores influencie as inter-relações momentâneas do
crescimento com a distribuição, se uma economia sustenta por
longos períodos taxas de crescimento suficientes para fazer sua
renda per capita atingir níveis internacionalmente elevados,
então a distribuição de renda se ajusta, ao longo do tempo, para
padrões eqüitativos, ainda segundo padrões internacionais.

POBREZA
Distribuição de renda é uma coisa, incidência de pobreza,
outra. Desde o início da década de 1980, o debate sobre adistribuição de renda - de quantos por cento da renda nacional
cada grupo se apropria? - embora sem jamais desaparecer,
vem cedendo lugar à discussão sobre a incidência da pobreza
- quantas pessoas não conseguem ganhar um valor mínimo
de renda que, supostamente, separa os pobres dos não-pobres?
Fazendo história, de forma pioneira, o Relatório do Desenvolvimento Mundial de 1980 foi, parcialmente, dedicado ao tema.7
É certo que, Fishlow, em 1972, Langoni, em 1973, e Chenery, em 1974, já falavam em pobreza, mas como um assunto
correlato; seu enfoque ainda era, essencialmente, o das proporções relativas. Ou seja: era a desigualdade, mais do que o
número absoluto de pobres em uma dada população, que importava. Aos poucos, entretanto, a preocupação com a pobreza
foi se tornando dominante, embora nunca tenha perdido as
conexões com a desigualdade. No Brasil, desde a década de
1990, um pesquisador de alta produtividade e competência,
Ricardo Paes de Barros, do IPEA, cimentou a ligação entre as
duas vertentes, ao quantificar a renda que seria necessária
redistribuir, anualmente, para eliminar a pobreza. (Atenção

contadores: o número é 34 bilhões de reais). 8
Importa destacar a diferença entre uma e outra abordaCOM OU SEM a aiuda
gens. As estatísticas que medem a desigualdade são, como dedo Banco Mundial,
veriam ser, indicadores de posições relativas. Por exemplo: no
terminamos descobrindo
debate que se seguiu à divulgação do artigo de Albert Fishlow,
que o problema maior
ambos os lados reconheceram que o crescimento ocorrido a
era a pobreza, não a
partir de 1968 proporcionara ganhos absolutos para todos os
desigualdade
grupos de renda. Só que, em termos relativos, as pessoas de
renda inicialmente mais elevada tinham tido ganhos maiores
do que as de renda mais baixas, de modo que as proporções do
produto apropriadas por ricos e por pobres se alteraram em
desfavor dos segundos.
nos países que participaram do progresso econômiA desigualdade aumentara, em conseqüência, mas bem que co geral [leia-se: crescimento} que teve lugar desde os
se poderia questionar se isso fora necessariamente, ruim. Com anos 1960, a pobreza declinou e as rendas mesmo daqueefeito, para os pobres, uma melhoria de renda da ordem de, les que permaneceram na pobreza cresceram. Em alguns
digamos, 50%, pode ter significado a diferença entre comer ou , casos, a mudança foi dramática. (idem)
não comer, vestir ou não vestir, ter um teto ou não ter neSeja como for, com ou sem a ajuda do Banco Mundial,
nhum. Pode ter-lhes permitido, enfim, deixar de serem pobres. terminamos descobrindo que o problema maior era a poPara os ricos, seus 100% de aumento de renda talvez lhes te- breza, não a desigualdade (embora as duas estejam, obvianham possibilitado comprar a segunda lancha, ou viajar duas mente, relacionadas). E, dado que já havia o desencanto com o
vezes por ano à Europa. É duvidoso que o ganho de bem-estar crescimento como instrumento de redução da desigualdade,
dessas pessoas (se fosse possível medi-lo, objetivamente) te- foi fácil, ainda mais tendo em mente que intelectual gosta de
nha sido maior do que o dos que simplesmente deixaram de sofrer, criar um desencanto também com respeito à capacidaser pobres. Ou seja: é possível que um real a mais, para quem de do crescimento levar à eliminação da pobreza. Nesse sentitem poucos, tenha mais valor subjetivo do que cinco reais a do, é interessante citar uma observação de Ricardo Paes de
mais, para quem já os tem em abundância.
Barros e José Márcio Camargo, feita em 1994:
Foi, sobretudo, devido a reflexões como essa que a pobreza,
uma porcentagem excessivamente grande da população bracomo uma dimensão separada da desigualdade, entrou na or- sileira vive abaixo do nível de pobreza. Apesar das elevadas
dem do dia. Mais uma vez, coube ao Banco Mundial estabele- taxas de crescimento do produto até 1980, a porcentagem de
cer um marco importante no debate. Em 1990, ampliando o pobres no Brasil tem permanecido aproximadamente constanque já havia feito dez anos atrás, o banco dedicou seu Relató- te ao longo do tempo. É verdade que, ao longo dos anos 70,
rio do Desenvolvimento Mundial inteiramente ao tema "Po- quando a economia cresceu a taxas excepcionalmente elevabreza", permitindo que germinassem algumas sementes lan- das, a porcentagem de pobres no total da população do país
çadas ainda na década de 1970 pelo seu então presidente Ro- tendeu a se reduzir significativamente. Porém, esta redução
bert McNamara. Os parágrafos de abertura do Relatório de não foi sustentável. O baixo çrescimento dos anos 80 fez com
1990 são chocantes:
que a porcentagem da população vivendo abaixo do nível de
durante as três últimas décadas o mundo em desenvolvi- pobreza retornasse aos níveis anteriores aos da década de 70. 10
menta experimentou um enorme progresso econômico. (. ..) ConA desconfiança com o crescimento como redutor da pobretra esse pano de fundo de realizações, é tanto mais perturba- za vem, na verdade, de mais longe: no prefácio ao World Devedor - e tanto mais vergonhoso - constatar que mais de um ' lopment Report de 1980, o então presidente do Banco Mundial
bilhão de pessoas no mundo em desenvolvimento estão vivendo já escrevia que "o crescimento é essencial para a redução da
na pobreza. 9
pobreza, mas não é suficiente". Em muitos autores (por exemO banco não se deixou dominar pelo pensamento emocio- plo, Paes de Barros e colaboradores, em Desigualdade e Ponal, entretanto. Poucos parágrafos abaixo, ele reconhecia que breza, pág. 45), registra-se a opinião de que o crescimento leva
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a uma diminuição da pobreza de forma demasiadamente len- quer constatação empírica que a corrobore, só pode ser interta. Mas a frase lapidar, nesse festival de enganos, é a de Cris- pretada como um artigo de fé. Sabe-se que, no terreno religiotóvam Buarque: "crescimento não reduz pobreza".11
so, quanto mais absurda a proposição, maior a convicção dos
A exemplo do que ocorrera no debate sobre a concentração crentes de que ela é verdadeira. Deve ser o caso. Pois, voltande renda, nessa estória da pobreza também tem havido enga- do ao chão firme, todas as evidências já trazidas ao debate
nos e enganos, um dia após o outro, com uma noite no meio. apontam exatamente no sentido oposto ao defendido por
Sobre a citação de Paes de Barros e Camargo, por exemplo, a Buarque. Aanálise de duas décadas de crescimento (1970-1980)
observação a ser feita é que, nos anos 80, o crescimento não foi e de retrocesso econômico (1980-1991) nos municípios brasi"baixo". Foi negativo. (Fazendo o PIB per capita em 1980 igual leiros, cujos resultados se apresentam pela primeira vez na
a 100, o seu valor, na mesma escala, em 1990, foi de 96,2 uma próxima seção, aponta, como seria de esperar, no sentido conredução, portanto, de 3,8%.) Temos, portanto, um paradoxo a trário ao proposto por Buarque.
resolver: em sendo verdadeiro (como admitem aqueles autoAntes de tratar dos dados brasileiros, contudo, convém
res) que o crescimento reduz a pobreza, nada mais natural mencionar que, ao concluir sua pesquisa, em todos os países
que a falta de crescimento a aumente, não havendo do que do chamado Terceiro Mundo, das relações entre crescimento,
Paes de Barros e Camargo se surpreenderem. Mas eles se sur- distribuição e pobreza, Enzo Grilli, professor da Universidade
preendem e concluem contra suas próprias premissas. Dito de Johns Hopkins e economista do Banco Mundial, assim se exoutro modo, não deixa de ser estranho que os autores usem os pressou:
resultados de uma década de estagnação para "provar" que o
os benefícios do crescimento podem ter sido menores para
crescimento econômico não serve para reduzir a pobreza. Co- os pobres do que para os grupos de renda mais alta, mas parecem ter sido, não obstante, significativos em sua dimensão.
chllos de "uma noite no meio"?
Quanto à ressalva de que o crescimento reduz a pobreza Dado que a desigualdade interna na distribuição da renda não
mais lentamente do que seria desejável, a pergunta que se faz parece ter-se modificado apreciavelmente na maioria dos paíé "mais lentamente em relação a .quê?". Se for em relação aos ses em desenvolvimento, o crescimento da renda contribuiu, no
nossos desejos, talvez o problema esteja nos nossos desejos e mínimo, para uma redução substancial da pobreza absoluta
não no crescimento; se for em relação a alguma outra alterna- em muitos daqueles países. 12
Admita-se, a velocidade com que a pobreza foi "substancitiva, seria bom especificar qual. Afinal de contas, políticas redistributivàs diretas (seriam elas a alternativa, como tantos ' almente reduzida" pode não ter sido igual à dos pilotos da Fóradvogam?) já reúnem uma longa lista de fracassos, no Brasil e mula Um, vários dos quais, um dia após o outro, chegaram
no mundo. Na China de Mao, por exemplo, produziram as on- mais rápido ao cemitério do que ao pódio. Até certo ponto, é
das de fome do Grande Salto para a Frente. (Sem contar para uma questão de gosto. Ou desgosto.
o fato de que, se ·se redistribui, redistribui-se alguma coisa que
teve de ser produzida pelo crescimento econômico de ontem ou MUNICÍPIOS
O que revela a experiência dos mais de cinco mil municíde anteontem.) É verdade que - se este for o modelo subjacente - alguns países socialistas, antes de desmoronarem sob pios brasileiros, considerados um a um, sobre as relações eno peso de sua própria incompetência, conseguiram ganhos subs- tre crescimento, distribuição de renda e pobreza? Fundamentanciais no combate à pobreza, sem jamais obterem grande talmente, as duas coisas que já foram antecipadas: primeira,
sucesso no crescimento econômico. Resta saber se o benefício que o crescimento não determina (seja positiva, seja negativapagou o custo. Pois, na realidade, sempre que puderam votar mente) as mudanças na distribuição pessoal da renda; seguncom os próprios pés, os habitantes daqueles países, onde não da, que, ao contrário do que ocorre com a distribuição, o crescihavia nem pobreza nem crescimento, escolheram mudar-se mento tem fortes ligações determinantes com as variações da
para os países capitalistas industrializados, onde existia algu- pobreza, fazendo-a reduzir-se, quando a renda per capita cresce, ou elevar-se, quando ocorre o oposto. 13
ma pobreza e muito crescimento.
A análise teve duas etapas. Na primeira, foi feita a conta
Por fim, a frase de Cristóvam Buarque ("crescimento não
reduz pobreza"), desacompanhada, como sói acontecer, de qual- de em quantos municípios a renda per capita, o índice de desi52
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TABELA 1

Municípios do Brasil, 1970-1980 e 1980-1991
Contagem das Variações Positivas e Negativas
dos Indicadores Econômicos e Distributivos (Em percentagem)
Variável

Variações positivas (*)

Variações negativas (**)

1970-1980

1980-1991

1970-1980

1980-1991

Renda familiar per capita média

98.6

36.6

1.4

63.4

Grau de Desigualdade da Renda

75.9

75.5

24.1

24.S'

Percentagem de Pobres

2.5

79.7

97.5

20.3

Fonte (dados originais): IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980 e 1991; IPEA/FJP/PNUD/IBGE, Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, Brasília, 1998. Elaboração nossa.(*) Número de variações positivas
sobre o total de casos positivos ou negativos (em %); (**) Número de variações negativas sobre o total de
casos positivos ou negativos (em%)

TABELA 2

Municípios do Brasil, 1970-1980 e 1980-1991
Número de Associações Positivas e Negativas entre
Variações da Renda Per Capita e de Variáveis Distributivas (Em Percentagem )
Variações da Renda Familiar
Per Capita Média Associadas
com Variações do:

Associações Positivas
(% dos casos válidos)

Associações Negativas
(% dos casos válidos)

1970-1980

1980-1991

1970-1980

1980-1991

Grau de Desigualdade da Renda

73.0

46.0

23.6

49.1

Percentagem de Pobres

0.9

17.2

98.9

80.S

Fonte (dados originais): IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980 e 1991; IPEA/FJP/PNUD/IBGE, Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, Brasília, 1998. Elaboração nossa. Asoma das associações positivas e
negativas é menor do que 100 devido à existência de casos em que não houve associação, por exemplo, por
que a renda, ou a desigualdade, ou a percentagem de pobres não variou.
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gualdade na distribuição da renda e a percentagem de pobres
(um de cada vez) aumentou, permaneceu igual, ou se reduziu,
entre 1970 e 1980 e entre 1980 e 1991. Na segunda, foram
contadas as associações (positivas, negativas ou nulas) entre
a variação da renda per capita municipal e as variações do
indicador da distribuição e da percentagem de pobres, nos
mesmos dois períodos.
Como resultado do primeiro tipo de investigação, a Tabela
1 mostra que, entre 1970 e 1980, uma década de elevado crescimento econômico para o país, a renda familiar per capita
média aumentou, em termos reais, em 98,6% dos municípios
brasileiros. Já na "década perdida" de 1980-1991, a mesma
renda per capita (que, para o Brasil como um todo, declinou)
cresceu em apenas 36,6% dos municípios. Isso unicamente
mostra, por enquanto, que tanto o crescimento quanto a estagnação foram compartilhados, em diferentes momentos, pela
grande maioria dos municípios brasileiros, não ficando concentrados em uns poucos, como também poderia ter ocorrido. 14
Pelo ângulo da repartição da renda, entretanto, ainda em
referência à Tabela 1, a maldição da economia brasileira de
ter uma das piores e mais intratáveis distribuições de renda
do mundo, está também registrada: o Índice Theil-L (que mede
mais ou menos a mesma coisa que o Gini, mas tem vantagens estatísticas no cálculo e na interpretação) piorou,
entre 1970 e 1980, em 75,9% dos municípios. E
também piorou, entre 1980 e 1991, em 75,5%
deles. (Já daí se vê que o aumento da desigualdade entre as rendas familiares per capita não
deve ter sido causado pelo crescimento econômico, pois houve crescimento no primeiro período, em 98,6% das cidades, mas não houve, no
segundo período, em mais de 60% delas. Tanto

ENTRE 1980 E 1991 ,
a ' 1década perdida"
para o crescimento
econômico, a
percentagem de pobres
aumentou (varia~ão
positiva) em 79 ,7% dos
municípios
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em um período, como no outro, não obstante, a distribuição
piorou em 76% dos municípios.)
Mais informações relevantes podem ser extraídas da Tabela 1. Enquanto a distribuição pessoal da renda tornou-se
mais concentrada em três quatros dos municípios brasileiros,
tanto na década de crescimento quanto na de estagnação, a
percentagem de pobres teve um comportamento bem distinto
- e muito mais dependente das variações da renda per capita
municipal. Com efeito, entre 1970 e 1980 (a década de crescimento), a pobreza caiu, ou seja, teve variação negativa, em 97,5%
dos municípios brasileiros. Já entre 1980 e 1991, a "década perdida" para o crescimento econômico, a percentagem de pobres
aumentou (variação positiva) em 79,7% dos municípios.
A análise pode ser consideravelmente sofisticada se considerarmos as contagens das associações positivas, negativas e
nulas entre a renda per capita e a desigualdade e entre a renda e a percentagem de pobres (Tabela 2). No período 1970-80,
considerados apenas os anos extremos, houve uma associação
positiva entre as variações da renda per capita e do indicador
de desigualdade (isto é: a renda aumentou, a desigualdade,
idem - ou vice-versa, a renda e a desigualdade caíram juntas) em 73% dos municípios. Esse mesmo escore caiu, contudo, para 46%, entre 1980 e 1991. Deve ser notado que, nesse
segundo período, o número (49,1%) de associações negativas
entre crescimento e desigualdade (ou seja, a renda aumentou, a
desigualdade diminuiu, ou vice-versa, a renda diminuiu, a desigualdade aumentou) foi maior do que de associações positivas.
Dito de outra forma, se o primeiro resultado, da década de
70, for interpretado como significando que o crescimento causou a piora distributiva, então o segundo, da década de 80,
teria de ser interpretado como indicando que a falta de crescimento foi responsável pelo aumento da concentração. Pondo
as duas interpretações lado a lado, é evidente que uma cancela
a outra, sendo a única conclusão possível a da ausência de relações dominantes entre crescimento e mudanças na distribuição.
Pode-se, portanto, construir um sólido argumento de que,
pelo menos em nível municipal, as relações entre crescimento
e aumento (ou redução) da desigualdade ou não existem ou, se
existem, não podem ser representadas por relações diretas de
causalidade. Tudo se passa como se outras forças tivessem
agido de forma dominante, na maioria dos municípios brasileiros (76%, entre 1970 e 1980; também 76%, entre 1980 e
1991), para aumentar a desigualdade na distribuição das rendas pessoais. Como, no primeiro dos dois períodos citados, a

renda estava crescendo em 99% dos municípios, seria inevitável que aparecesse uma associação forte (em 73% dos casos)
entre crescimento da renda e aumento da desigualdade. Essa
era, entretanto, uma associação espúria, como se tornaria evidente no período seguinte (1980-91) quando a renda cresceu
em apenas 37% dos municípios (portanto, decresceu ou estagnou nos demais), mas a desigualdade continuou a aumentar
em 76% deles. Esse desencontro teria de ser refletido (e foi) no
escore das variações conjuntas positivas de renda e desigualdade, que caiu para 46%, sendo, como dito, inferior à percentagem de associações negativas. Num dia após o outro, com uma
noite no meio, os que enxergavam uma influência nociva do crescimento sobre a distribuição estavam, portanto, enganados.
Mais uma vez, contudo, o comportamento da incidência de
pobres, em face das variações da renda per capita, é bem diferente. Como vimos, a percentagem de pobres na população se
reduziu em 97,5% dos municípios brasileiros, nos anos 1970, e
em apenas 20,3% deles, na década perdida. De modo que o
escore de associações negativas (mais crescimento, menos pobreza; menos crescimento, mais pobreza) é alto (98,9%) nos
anos de crescimento, 1970-80, e permanece alto (80,5%) nos
anos de estagnação ou retrocesso econômico, 1980-91. Ou seja:
ao contrário do foi visto no caso das relações entre crescimento
e desigualdade, a análise das economias municipais fornece
novas e boas razões para se acreditar que o crescimento influencia, de maneira dominante, e no sentido negativo, as varia1. Albert Fishlow, "Brazilian Size Distribution of Incarne", American Economic Review, maio 1972; CEPAL-ILPES, "La Distribución dei lngreso en Brasil ",
Rio de Janeiro, abril , 1970; João C. Duarte, "Aspectos da Distribuição da
Renda em 1970", Piracicaba, 1971; A sigla CEPAL refere-se à Comissão Econômica para a América Latina (atualmente, para a América Latina e o Caribe), da Organização das Nações Unidas. O ILPES, ligado à CEPAL, é um instituto de planejamento. O índice Gini varia de zero, igualdade absoluta, cada
pessoa ganha exatamente igual a qualquer outra, a um , desigualdade absoluta: uma pessoa se apropria de toda a renda, nada deixando para as demais.
2. Carlos Geraldo Langoni , Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1973.
3. Langoni , Distribuição de Renda ... , pág . 15
4. Ricardo Tolipan e Arthur C. Tinelli , A Controvérsia Brasileira sobre Distribuição de Renda e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, Zahar, 1975.
5. Holis Chenery et alii, Redistribution with Growth, New York, Oxford University Press, 1974. (pág . xiii)
6. Enzo Grilli , "Long-term economic growth, incarne distribution and poverty in developing countries: The evidence", Development Studies Working
Papers, Centro Studi Luca d'Agliano / Queen Elizabeth House (Oxford University), n. 69, April 1994.
7. World Bank, World Development Report, 1980. Washington, 1980.
8. O cálculo da quantidade de recursos que seria necessário transferir dos
pobres para os ricos a fim de eliminar a pobreza no Brasil tem sido divulga-

ções na incidência de pobreza nos municípios brasileiros. Mais
crescimento significa menos pobreza - e vice-versa.
Isso, certamente, demonstra a falsidade da afirmativa de
Cristóvam Buarque. Mas não permite desmentir o Banco
Mundial e nem a equipe de Ricardo Paes de Barros que, junto
com boa parte do mundo civilizado, consideram insatisfatória
a velocidade com que o crescimento elimina a pobreza. Afmal,
a velocidade desejável talvez fosse infinita, de modo que os
descontentes têm o direito de continuar a propor, para a eliminação da pobreza, uma "abordagem direta" do tipo "diga-me
quanto lhe falta para deixar de ser pobre e eu lhe mandarei
um caminhão das Casas Bahia carregadinho de mantimentos". Na verdade, já é isso que vem sendo feito, com pífios resultados: desde meados dos anos 80, o crescimento desapareceu, mas os gastos sociais só fizeram aumentar, no Brasil. E a
pobreza continua aí, consumindo os recursos públicos que poderiam estar sendo aplicados na expansão do produto e, portanto, na geração de benefícios crescentes para pobres e ricos.
Parece uma simples questão de bom senso, não fosse este o
mais escasso dos recursos.
Assim caminha a humanidade. Um dia depois do outro,
com uma noite no meio, por quanto tempo ainda teremos de
tolerar mais esse engano, sem sequer o consolo de ter uma
bela professora ao nosso lado?
e - ma i
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do por Paes de Barros em várias ocasiões. Ver, por exemplo, a página 722
de Ricardo Henriques, org. Desigualdade e Pobreza no Brasil (IPEA, Rio de
Janeiro, 2001 ). IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
9. World Bank, World Development Report, 1990. Washington, 1990, pág . 1
1O. R. Paes de Barros e J. Márcio Camargo, "As causas da pobreza no Brasil", em J. P. Reis Velloso e R. Cavalcanti de Albuquerque, (orgs.) Modernidade e Pobreza (Fórum Nacional: A construção da modernidade econômico-social), Rio de Janeiro, Nobel, 1994, pág. 81 .
11 . A frase de Cristóvam Buarque está em Roberto Cavalcanti de Albuquerque e Antonio Romão (orgs.), Brasil-Portugal, Desenvolvimento e Cooperação: ODiálogo dos 500 Anos, Rio de Janeiro, EMC, 2001 , pág . 248.
12. Enzo Grilli, "Long-term economic growth ... " pág. 53.
13. Os resultados a seguir expostos e comentados resultam de uma pesquisa feita na base de dados sociais e econômicos municipais do IPEA / FJP /
PNUD / IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Brasília, 1998.
A análise, que cobre o período 1970-1991 , só poderá atualizada após a publicação dos resultados do censo demográfico de 2000. FJP é a sigla da
Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte; PNUD é o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento; IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
14. Mas não se deveria deixar sem registro que, enquanto do crescimento
dos anos 70 participou (quase) a totalidade dos municípios, do declínio dos
anos 80 mais de um terço conseguiu escapar.
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~~~ BrasilTelecom é Brasil.
A tecnologia próxima de você

P

ara a Brasil Telecom metas

Inclusive em relação às chamadas de

existem para serem alcançadas.
Foi pensando assim que, durante

longa distância nacionais, em que a Brasil

8 meses consecutivos, a Brasil Telecom se
tornou a líder absoluta no cumprimento

vai crescer mais, porque nem tudo
está feito. É só uma questão de tempo,

das metas de qualidade da Anatel.

pouco tempo. Quando a Brasil Telecom

Telecom é líder. E a satisfação ainda

Em junho deste ano, das 3 5 metas de

assumiu um compromisso com a

qualidade determinadas pela privatização,

Anatel, ela estava assumindo um

34 foram cumpridas. A Supervia Digital

compromisso com mais de 40 milhões

já interliga toda a área de atuação da

de brasileiros, do Acre ao Rio Grande

Brasil Telecom, 96 % da rede já está

do Sul. E quando 40 milhões de

digitalizada e o índice de satisfação dos

pessoas dizem "eu acredito",

nossos clientes cresce constantemente.

isso quer dizer "eu quero ter, rápido".
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eu de novo o anúncio, public"ado na página "Court & Social" do "The Times":
"Família francesa aristocrática recebe
estudante, para temporada no seu castelo do Loire, mediante pagamento".
Achou pagamento deselegante. Traduziu, então, por estipêndio, com esse hábito das pessoas de irem
vertendo na própria língua a leitura de textos estrangeiros.
Da escrivaninha, olhou o céu fechado de Londres e, na
rua, os carros, na contramão. Pensou nos campos e nas macieiras do Loire, sem certeza de tê-las visto por lá. Recordava-se
pouco das regiões francesas. A Provença, por exemplo, só lhe
trazia à cabeça o jantar com João Celso, num restaurante do
Rio, recém-inaugurado. No cardápio, havia camarões à moda
provençal. Pediu os tais camarões, imaginando um prato apetitoso e farto. Chegaram, numa panelinha com alho e óleo,
dois camarões graúdos e leitosos, acompanhados de batatas
cozidas. O Vale do Loire, além das duvidosas macieiras, lembrava as dissertações de Márcio sobre vinhos de nomes esquecidos.
Imaginou a família de aristocratas franceses. De certo,
uma velha magra, rugosa, empoada, num antigo vestido azulcinzento. Ovelho, calvo, baixo e apático, expectorando a bronquite crônica, lendo o jornal interminável. A penúria impunha a eles a humilhação de alugar uma vaga no castelo. Receberiam o pensionista com desconfiança e reserva. Haveria
muitos quartos e salas, fechados para esconder a falta da
mobília, vendida aos poucos, sob pretextos inconvincentes,
para ajudar na receita. Talvez um mordomo antigo, tratado
com rispidez e distância. Uma empregada surda, quem sabe
se chamaria Clotilde, ou coisa assim, cozinhando os mesmos
pratos, sempre mais insossos. Mas em redor do castelo estavam, tentadoramente, o Vale do Loire e a França. E seria
diferente viver lá algum tempo, coisa para contar aos amigos
e repetir aos filhos e aos netos, naquela hora do gosto de
reviver antigas façanhas.
Telefonou à agência. Indagou se o casal de aristocratas
acolheria um estudante de fora da Inglaterra, formado há três
anos; um brasileiro, por exemplo. Sem dúvida, se fosse cordial, asseado de corpo e de alma, sem hábitos estranhos e se
fizesse compreender em francês. Mil libras mensais, adiantadas. Três refeições diárias, roupa de baixo lavada e passada.
Aceitou. Assinou a segunda via de uma carta da agência, na
sala pequena, arrumada e discreta, depois de uma entrevista
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meticulosa com um homem educado, de voz velada pelo fumo.
Sim, haveria lugar para o carro dele.
Foi visitar Larry Primm, na loja da Curzon Street. Tomaram chá de camomila com leite. Falaram de cada coisa um
pouco. Larry não viu com bons olhos a idéia do Loire. Talvez
apenas se ressentisse da ausência próxima de Tito, integrado
agora ao círculo das suas relações, uma visita toda semana,
telefonemas quase diários, breves pelos problemas auditivos
do septuagenário. No mundo do vendedor de porcelanas, havia a longa amizade de Edna com quem nunca se casou. Amor,
se existiu, já se convertera em companheirismo. Larry apegava-se às pessoas, como o vizinho Bruce, o primo Tim, apelido
de Tom, como só ocorre nos países de língua inglesa, e sua
mulher, Arly, gulosa e sonora. Os amigos do baralho, Simon,
Alex e Nicholas, chegavam pontualmente, às oito dos sábados
e saíam à meia-noite. Berenice, a irmã viúva, morava longe,
do outro lado do Tâmisa. Larry e Charles viam um no outro o
seu melhor amigo. Telefonavam-se pouco, raramente almoçavam, no mesmo restaurante da Sloan Avenue, onde comiam
bolos de salmão e conversavam. Tito encontrou essas pessoas
no aniversário do amigo. Eles todos se veriam no enterro de
Larry. Depois, sumiriam na cidade imensa.

N

ão interessa como Tito chegou ao Loire. O fato é
que chegou. Deteve-se diante do castelo. Cada
um o construa como quiser, mas não perca de
vista que era pequeno, dos menores da sua espécie, uma única
torre. Ainda assim, um castelo de muros altos, cobertos de hera.
Os portões negros, de ferro batido, abriam-se para uma pista
circular de seixos brancos. Por ali seguiam os carros, até a
porta principal. No meio, o gramado e, no centro dele, as flores
de um jardim bem cuidado. O chafariz alto, de pedra, lançava
água num tanque, cujas bordas eram jardineiras cheias de
samambaias choronas. Um homem levantou-se do canteiro
onde trabalhava de cócoras, tirou rápido o avental de plástico
preto e pediu a Tito as chaves do carro.
Juan, o mordomo espanhol, deu as boas vindas ao hóspede
com um aceno de cabeça. Vacilou em apertar a mão estendida.
Conduziu-o, através de um hall de mármore, ao encontro dos
anfitriões, numa espécie de solário.
Robert e Elianne Pamplon caminharam na direção de Tito,
que andou ao encontro deles, sorridente, de cabelos louros e
olhos castanhos, calças jeans, camiseta branca, sapatos e blazer pretos. Ela deu-lhe a face. Ele deu-lhe a mão para um aperto

caloroso. Perguntaram sobre a viagem. Falaram do bom tempo primaveril. Esperavam que ele gostasse do castelo, dos serviçais e deles próprios.
O mordomo chegou, trazendo uma bandeja de prata com
um bule de chá e outro, menor, de leite. Vinham também uns
sanduíches pequenos, desses chamados "finger sandwiches"
pelos ingleses. Sentaram-se, o casal junto, num sofá, Tito numa
poltrona. Afastaram as revistas da mesa baixa, de madeira,
para pousarem as xícaras. Nada de senhor ou senhora. Bastavam os prenomes. Entretanto, não falaram do tratamento na
segunda pessoa do plural. O "vous" francês ficou mantido.
Elianne se disse surpresa com o brasileiro alto, de cabelos
claros. Tito falou dos diferentes tipos do seu país. Contou do
pai, engenheiro, neto de alemães. Da mãe, dona de casa, mas
fluente em francês e inglês. Nove irmãos, três já casados e
com filhos. Os recursos e a generosidade paterna o mantinham
na Europa, há cerca de dois anos, depois da sua formatura em
agronomia. Ele gostaria de receber seus anfitriões no Rio, no
vasto apartamento de frente para o mar, no Leblon, à direita
de Ipanema, a praia da canção famosa. O casal de aristocratas
sorriu embaraçado e apenas agradeceu o convite precoce. Não
sabiam que essas expansões cariocas são mais um cumprimento, uma manifestação de prazer, do que um convite. Paulo César
veio de Minas e levou tempo para compreender esses convites
cariocas para um almoço, um jantar, um fim de semana na
serra ou na praia. Exprimem um desejo momentâneo, sincero,
mas não vinculante. Os cariocas convidam e esquecem.
Elianne pediu a Juan para levar o hóspede ao seu quarto.
Que ficasse à vontade. Serviriam o jantar daí a algumas horas. Mas que ele não viesse de paletó: uma camisa de mangas
compridas bastaria. O quarto, na verdade, era uma suíte de
luxo: sala ampla, dormitório e banheiro, tudo confortável e bem
composto. Tapete âmbar de rosáceas no centro e florinhas nas
bordas, cobrindo toda a sala. Um vistoso conjunto de sofá e
poltronas, uma lareira de mármore sob o espelho em forma de
escudo, escrivaninha de madeira, telefone moderno, televisão
e acessórios. Tito deitou-se no sofá. Perguntou-se por que um
casal indiscutivelmente rico hospedaria alguém mediante paga.
Imaginou ainda o que haveriam de pensar dele, abalando-se
da Inglaterra para uma temporada daquelas. Adormeceu.
Enquanto o levava ao salão de jantar, o mordomo explicou,
em espanhol, que dificilmente se faziam refeições ali. A noite,
entretanto, era especial. Sentaram-se os três. Juan serviu uma
bisque de lagostins. Seguiu-se uma terrina de lebre. Como prato

principal, faisão assado e purê de castanhas. Torta quente de
maçãs finas. Cuide o leitor dos vinhos. Não se esqueça, porém,
da opulência dos donos do castelo e a variedade da sua adega.

A

conversa correu viva. Os anfitriões não escondiam a alegria pela presença de Tito. Brincavam
com ele, corrigiam-lhe o francês. Marido e mulher faziam graça um com o outro. Robert falou do Loire. Descreveu os arredores, como no dia seguinte iriam mostrá-los.
Sim, havia macieiras e muito mais. Aguardasse ele. Tito explicou que o seu nome, Carlos Alberto, era homenagem dos
pais a um amigo morto. Elianne ~eixou escapulir que a filha
do casal chamava-se Sarah pelo mesmo motivo. Vivia onde?
Na África do Sul. Netos? Ela desconversou. Filho? Um só, mas
partiu, informou Robert, perguntando logo se Tito gostava de
quadros. Levantaram-se da comprida mesa para ver alguns
quadros do castelo, no salão que Juan iluminara.
Tito contou que, antes daquele dia, só vira uma vez um
casal de aristocratas. Conheceu Martha Dillan, na loja da
Curzon Street. Um dia, ela o convidou para jantar na mansão
dos pais. Quando se levantaram da mesa, Lady Dillan pediu
ao rapaz para apagar as velas. Descontraído pelos vinhos e
conhaques, ele umedeceu o indicador e o polegar na língua e
apertou os pavios de um candelabro. Lord Dillan o resgatou do
espanto da mulher, ao apagar do mesmo jeito o outro candelabro, dizendo que o modo era prático. Elianne fez um comentário cortante: na casa deles, jamais se pediria a um convidado
para apagar as velas. Robert passou a falar dos quadros e dos
seus pintores, desconhecidos do visitante. Tito fez poucas e
tímidas apreciações. Divertiu o casal quando disse que falava
a lápis, para poder apagar alguma impropriedade. Tomaram
café e licor. Foram dormir.
Não se imaginem, agora, os Pamplon entrando no quarto
de Tito, a horas altas, para arrancar-lhe o coração e usá-lo
nalgum ritual macabro. Nem Tito, pressentindo a bruxaria, a
partir da troca de um olhar cúmplice entre os seus anfitriões,
a fugir da cilada, arrumando os travesseiros sob o lençol, de
modo a parecer o seu corpo, inutilmente esfaqueado pelo casal. Já não existem tragédias assim, muito menos na terna
primavera do Vale do Loire. Dormiram todos placidamente,
na noite quieta de ventos brandos.
Acordaram para um desjejum de presunto, torradas, sucos
e sol. Saíram no carro da família. Robert, na direção descuidada da Bentley, adaptada para o continente, com o volante à
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esquerda, manteve o passageiro em sobressalto. Além desse
desconforto, o cansaço das explicações, minuciosas em demasia, muitas sem qualquer interesse, como costuma ocorrer
quando se leva alguém de fora a passeio. Voltaram tarde para
o almoço de frios, frutas e uma garrafa de vinho claro e gelado.
Elianne foi às compras. Robert mostrou o castelo a Tito, de
novo exagerando nas particularidades de corredores, móveis e
cômodos. Em vez de uma empregada velha e rabugenta, Tito
foi apresentado ao cozinheiro Alain e aos seus dois ajudantes.
Esses rapazes também cuidavam da limpeza dos salões do castelo e das alfaias. O cozinheiro estragou a surpresa do jantar.
Naquela noite, seriam alcachofras de entrada e, como peça de
resistência, carne de boi com cenouras. Mil-folhas na sobremesa. Tomaram um Pomerol aveludado.

mo, asturiano, Juan Castro-Almendez, há quarenta anos naquele mundo, já não se poderia ir, pela falta de qualquer outro. O casal o tratava .com muita consideração. Eram sempre
brandos com os outros empregados. Vez por outra, vinha alguém de fora para serviços especiais. Isso agitava um pouco a
casa. Falava-se do forasteiro, durante e após a passagem dele
pelo castelo.
Ai. pelo início da terceira semana, Tito teve uma conversa
áspera com Rachel. Muito irritada com a indefinição dele quanto à volta, ela bateu o telefone, certamente porque precisava
acabar com aquele simulacro de namoro. Tito saiu da casa.
Começou a dar voltas em torno do jardim. Logo chegaram Robert e Elianne. Insistiram em conversar, ainda quando recebiam respostas monossilábicas. Não entenderam a observação do hóspede de que ele viera caminhar um pouco para refles dias correram calmos. O francês de Tito me- tir sobre um assunto sério. Como não se desvencilhasse deles,
lhorou sob a orientação entusiasmada de Robert, Tito foi amuado para o seu quarto.
professor pela primeira vez, que aumentou o voNo dia seguinte, ele acordou cansado e indisposto. A demacabulário do visitante aplicado e lhe aperfeiçoou a sintaxe. siada presença dos hospedeiros ao seu lado o incomodava. TenCabia a Elianne limpar a pronúncia do sotaque nativo. E lá ia tavam seduzi-lo, como fazem, em vão, os compradores de afeojovem Dr. Carlos Alberto Paranhos Moreira, caprichando nos to. Robert deu-lhe um relógio caríssimo. Ele pediu licença para
"u" apitados, na diferença capilar entre os "an" soprados e os · aceitar o presente, mas de um modo especial: o relógio perma"en" nasais, na solenidade dos "eur".
neceria no castelo e ele o usaria somente enquanto se enconTelefonavam-se pouco Rachel e ele. As conversas breves trasse ali. Robert aceitou a condição, sem dar mostras de hadenunciavam o fim do namoro, só por formalidade não acaba- ver entendido a manobra do hóspede para não levar o presendo pelo telefone. Tão bom se pudessem acertar logo as coisas, te. Certa vez, ao recolher-se de um passeio, Tito encontrou
poupando-se de uma conversa inútil depois da volta dele ao sobre a sua escrivaninha um envelope com mil libras. Junto,
Brasil. Antes dela, foi a Marilda, que trocou Tito por uma far- um cartão do casal, devolvendo-lhe o dinheiro, pois não admida de cadete. Com Martha, a relação era carnal, voraz, sem tiam receber algo de quem já se tornara membro da família.
outros desejos nem esperanças. Os castelões consentiram uma Tito agradeceu, na altura da sobremesa do jantar, algo consvisita dela. Ainglesa aristocrática foi tratada cortesmente, mas trangido. Voltou ao seu quarto. Tentou a carta final para Rasem entusiasmo.
chel, a fim de deixá-la livre de um compromisso sem sentido.
Robert e Elianne nunca recebiam visitas. O telefone só to- Desistiu. Ligou para Martha, só por ligar, sem corresponder
cava para os assuntos do quotidiano. O carteiro não trazia cor- ao entusiasmo dela.
respondência de ninguém. Apenas acenavam, de longe, aos
vizinhos, ou retribuíam os acenos deles. Algum encontro ineito não veio para o café da manhã. Chegou depois.
vitável limitava-se às velhas fórmulas e era abreviado. Viviam
Deu um beijo displicente no rosto de Elianne e dois
isolados. Abordando rapidamente esse afastamento, Robert
tapinhas no ombro de Robert. Apanhou o jornal e
apenas disse que a mulher era esquisitona e arredia à convi- sentou-se no sofá. Levantou-se sem dizer nada. Pegou o seu
vência com os vizinhos. Impressionante, no entanto, a turma carro, saiu, jantou fora sem avisar e voltou muito tarde. No
dos serviçais, chamados por Tito "a tripulação do castelo": três dia seguinte, só apareceu quando o casal estava tomando o
homens cuidavam do jardim, dos cães, das águas; havia o cozi- desjejum. Sem sentar-se com eles, diss~ qualquer coisa sobre
nheiro com os seus dois ajudantes; uma lavadeira e passadei- o tempo, pôs café numa xícara e voltou ao sofá com o jornal.
ra; duas faxineiras, um camareiro e dois motoristas. O mordo- Lia uma notícia sobre a combalida balança de exportações do
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Brasil, quando Elianne sentou-se ao seu lado. Simulou tirar la história, do pai que, devendo escolher seu sucessor, pediu
algum fiapo dos cabelos dele. Em seguida, abrindo os dedos da aos três filhos para encherem determinado salão do solar da
mão direita, ela começou a afagar-lhe a cabeça, de baixo para família. O primeiro colocou ali fardos de couro; o segundo, sacima. Tito sacudiu a cabeça e olhou para ela sem conseguir cos de trigo; o mais jovem, no seu dia, limitou-se a abrir as
fitar os olhos de Elianne, encabuladamente no chão. Robert ·janelas e portas e a dizer que osalão estava cheio: cheio de luz.
suspendeu o jornal como se buscasse mais claridade. Tito le- A especialista disse, então, ao casal francês que arranjasse
vantou-se, murmurando algo incompreensível e voltou para a um modo de iluminar a sua casa- de novo.
suíte.
Juan chegou, serviu-lhe mais café e, de pé, esperou as perobert leu um policial, onde duas personagens se
•
guntas. Os Pamplon eram gente correta, afável, merecedora
comunicavam por anúncios no "Times". Contratou, então, uma agência londrina para publicar
do maior respeito. Muito ricos, Elianne tinha dinheiro dos pais,
antigos donos daquele castelo. Robert recuperou em negócios anúncios como o que Tito respondeu. A estada de um estudanbem-sucedidos o quanto a sua família perdeu durante a guer- te alegraria o castelo. O pagamento estipulado era uma forma
ra. Tiveram dois filhos, Sarah e Claude. O mordomo os viu de evitar a multidão de pretendentes a uma hospedagem granascer e se criarem, como em geral se educam as crianças aris- tuita. O dono da pequena agência entrevistaria os candidatos.
tocráticas francesas. Sarah namorou Renzo, um italiano hosVeio uma estudante alemã, que passava dormindo a metapedado na vizinhança. Ficou grávida. Os pais, conforme na- de do dia e acordada quase a noite toda, não se sabe onde.
quele tempo se usava, levaram a filha para longe, fugindo aos Seguiu-se um inglês avesso a intimidades, todo o tempo alheio
olhos e aos fuxicas locais. Ela completou a gravidez fora de à casa e aos seus moradores, dedicado a longos passeios pelo
casa e teve um menino, imediatamente afastado dela e entre- Loire, dos quais, todavia, não falava. Chegou um oriental grosgue a adotantes desconhecidos. Voltou, enfiou-se no quarto e seiro, que arrotava na mesa e chupava os dentes. Outro estupassou a acusar os pais daquela brutalidade. Na troca dos ca- dante inglês, que estudou francês com afinco e se foi, sem se
bos telefônicos da região, Sarah conheceu um engenheiro. Fu- fazer amigo dos anfitriões. A nenhum desses se devolveram as
giu com ele. Houve a notícia imprecisa de uma mudança para libras recebidas em pagamento da pensão. Distribuiu-se o dia África do Sul. Sarah puniu os pais, separando-se deles sem nheiro entre os empregados. Tito, entretanto, iluminou o casvestígio, tal como 11).e fizeram, arrancando-lhe o filho.
telo. Tornou alegres os seus donos e a sua tripulação. Elianne
Claude era atraente e amistoso. Deixava apaixonadas as e Robert encantaram-se com ele. Inebriavam-se dele. Depenmoças, como acrescentou Juan com um certo orgulho. Logo diam obsessivamente da sua presença. Já falavam em acomque a irmã foi levada de casa, ele começou a interpelar os panhá-lo ao Brasil, em mandar passagens para trazer ao Loipais, perguntando sarcástico quando Sarah voltaria da deso- re os pais do hóspede. Tinham retratos dele espalhados pelo
va. E deixava o recinto, em gargalhadas vergastantes. Tor- quarto de dormir. Em segredo, encomendaram a um pintor o
nou-se introspectivo, melancólico. Sozinho, soltava gritos, retrato do jovem para ser pendurado, no salão, entre os quacomo se quisesse expulsar da cabeça pensamentos torturan- dros de família. Segundo Juan, o casal revivia no hóspede o
tes. Surpreendido por alguém da casa, o rapaz, inutilmente, filho morto. Sequer cogitavam do fim da sua estada. Tito oufingia estar cantarolando. Na volta, a irmã o encontrou de- viu mais um pouco. Disse, então, a Juan que estava cansado e
primido e assim o deixou ao abandonar a casa. Claude suici- triste. O mordomo retirou-se com um olhar compreensivo.
dou-se de um modo pavoroso, parece que longamente planeTito mandou pedir dispensa do jantar com um pretexto
jado e ensaiado para vingar-se dos pais. Tito dispensou Juan qualquer. Saiu para um longo passeio a pé. Já se fazia escuro
da descrição do suicídio.
quando voltou. Ele entrou no castelo e ouviu ruído de talheres
Elianne e Robert refugiaram-se na Espanha, levando, en- na sala íntima. Trancou-se no quarto. No meio da noite, o
tretanto, a sua dor, renovada a cada dia. Voltaram ao castelo, mordomo, apertando nos dedos o cigarro forte, assistiu da sua
mas permaneceram reclusos, deliberadamente afastados de janela à partida de Tito.
todos para esconder a sua desgraça. Numa viagem a Londres,
consultaram uma psicanalista renomada. Ela contou-lhes aque- e -mail: b e rmud es@sbadv .c o m.br
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nálises que discutem o papel
do Congresso Nacional na definição do orçamento anual
tendem a frisar o peso da "conexão eleitoral". Assume-se
que a ação dos parlamentares
em matérias orçamentárias,
assim como nas demais, seja
guiada pelo interesse único e
exclusivo de garantir a sua
reeleição. Políticos decidem sobre gastos públicos com os olhos
voltados para sua tradução em votos. Para obter os votos
necessários para dar continuidade às suas carreiras, todo e
qualquer político adota sempre a mesma estratégia: distribuir benefícios tangíveis a clientelas claramente definidas.
Dada a existência de um interesse comum, parece natural
assumir que detentores de mandato cooperem entre si para
ampliar gastos e prover benefícios para as. suas clientelas
eleitorais.
Usando o jargão corrente da ciência política norte-americana, parlamentares constroem log rolls para prover seus distritos eleitorais com políticas do tipo pork-barrel . Legisladores não têm razões para levar em conta os interesses gerais
do país. Para políticos, o que efetivamente conta, são os benefícios que podem trazer ao seu eleitorado. Benefícios rendem votos.
Ainda que revestido de uma nova linguagem, esta visão
não é senão a repetição de velhos e clássicos chavões acerca
do comportamento dos políticos brasileiros. Substitua-se porkbarrel por clientelismo e conexão eleitoral por paroquialismo
e se verá que, na substância, temos o mesmo argumento. Para
muitos, o Congresso continuaria a ser povoado por políticos
com vocação conservadora e localista, voltados, tão-somente,
para a política miúda.
O desdobramento do argumento e sua aplicação às relações entre o Executivo e o Legislativo são imediatos. Seguindo esta linha de raciocínio pode se concluir que o Executivo
só governa se atende aos interesses eleitorais localistas dos
parlar,nentares e, desta forma, compromete a possibilidade
de levar a cabo qualquer política consistente e abrangente.
Em outras palavras, o Executivo seria um prisioneiro dos interesses menores que dominam a política congressual. Deduz-se, portanto, da conexão eleitoral a incapacidade de mudanças mais profundas das políticas públicas do p~ís .
66

PARAÍSO FISCAL

Existem inúmeras variações deste argumento. Há versões,
digamos, com acento mais sociológico que emprestam maior
importância a diversos tipos de carência, das materiais às
cognitivas, do eleitor médio nacional. O clientelismo impera
porque é isto o que o eleitor espera receber. Versões mais
atentas aos desenvolvimentos recentes da ciência política
chegam às mesmas conclusões. Promover políticas distributivistas é a estratégia dominante para políticos racionais interessados em garantir a continuidade de suas carreiras.
A influência da ciência política norte-americana tem ido
muito além da aceitação das premissas comportamentais. A
agenda de pesquisa na área tem se definido por meio de adaptações, traduções e analogias que buscam encontrar os pontos de contato entre uma e outra realidade. Chave nesta tradução é a constatação de que os sistemas eleitorais adotados
nos dois países levam a que os políticos tenham a mesma
estratégia eleitoral. Não há diferenças significativas, no que
tange a estratégia eleitoral dos políticos, entre sistemas majoritários em que se elege um candidato por distrito e sistemas proporcionais com lista aberta. Ambos geram os mesmos incentivos.
A análise da política orçamentária é crucial para este empreendimento. Esta é a oportunidade para que os políticos
brasileiros imprimam às políticas públicas o caráter distributivista que as caracteriza nos Estados Unidos. Note-se, de
passagem, a adaptação algo forçada do argumento, uma vez
que na versão tupiniquim do argumento uma comissão, a Comissão Mista do Orçamento (CMO), desempenha o papel do
sistema de comissões vigente nos Estados Unidos. Em realidade, a adoção da agenda de pesquisa definida nos Estados
Unidos assume que tudo o mais pode ser deduzido das leis
eleitorais. Como estas contêm incentivos que levam ao voto
pessoal, pode-se dar como certo que a organização interna do
Legislativo brasileiro para lidar com o orçamento se adaptará ao imperativo eleitoral.
O objetivo deste texto é modesto. Pretendemos descrever
o marco institucional que regula o processo orçamentário no
Brasil apontando para os limites que estes regulamentos impõem à ação dos parlamentares. Em outras palavras, mostraremos que nem tudo pode ser deduzido das leis eleitorais
e seu~ alegados incentivos. Mostraremos como o próprio Congresso adotou medidas que limitam consideravelmente opapel dos legisladores individuais na definição dos gastos públicos e, desta forma, como a capacidade destes em prover

seus eleitores com benefícios tangíveis com retorno eleitoral
garantido é limitado. Em bôa medida, os regulamentos examinados mostram que o Congresso amarrou suas próprias
mãos, impondo limites à sua própria a~uação na definição do
gasto público. O objetivo é modesto, mas, registre-se, contarse-á aqui tudo, tintim por tintim.
Doís pontos merecem, de início, destaque especial. O primeiro deles é que os textos legais analisados, inclusive a Constituição de 1988, foram escritos pelos próprios parlamentares. Isto implica em concluir que parlamentares nacionais
são capazes de ações responsáveis ou que, se a afirmação for
considerada extremada, pelo menos nem sempre são tão egoístas e irresponsáveis como quer nosso folclore político. O
segundo ponto complementa o anterior. A noção corrente de
que neste país nada muda, que escândalos sempre redundam em "pizza" não se confirma na área orçamentária. O escândalo do orçamento levou a uma completa revisão das regras que regulam a participação do congresso no processo
orçamentário de forma a evitar a continuidade dos erros identificados.
O ponto de partida para a análise do contexto institucional que regula o processo orçamentário brasileiro é, como não poderia deixar de ser, a Constituição de 1988. Como se sabe, o texto constitucional
restabeleceu a prerrogativa dos congressistas
participarem do processo orçamentário ao permitir que, ao contrário do ·que se dera no período
militar, os congressistas emendem a proposta de
orçamento enviada pelo Executivo. Esta possibilidade, justamente, é que vem sendo interpretada à luz dos imperativos da conexão eleitoral. Que
outros objetivos teriam os congressistas ao apresentar emendas que não a de atender os interesses de sua clientela eleitoral?
A importância do restabelecimento desta prerrogativa não pode ser minimizada. Um regime
político em que o Legislativo é alijado inteiramente da definição dos gastos públicos não merece o
qualificativo de democrático. Portanto, em grande medida, a recuperação desta prerrogativa do Legislativo é
um dos marcos do retorno do país à democracia.
No entanto, o texto de 1988 não restabeleceu o modelo
vigente sob a democracia de 1946. A Constituição manteve
alterações no modelo de elaboração do orçamento introduzi-

das pelas reformas constitucionais promovidas pelos militares. Por exemplo, a Constituição de 1988 reserva a iniciativa
exclusiva de toda e qualquer legislação orçamentária ao Executivo. Da mesma forma, visando agilizar o processo, a tramitação das leis orçamentárias passou a se dar no Congresso
Nacional e não mais, com no regime de 1946, de forma seqüencial nas duas casas.
Em relação à experiência democrática anterior, a modificação mais importante consagrada pela Constituição atual
diz respeito às limitações impostas ao direito dos parlamentares emendarem a proposta orçamentária. O Artigo 166 do
texto vigente estabelece que o acolhimento das emendas parlamentares depende da identificação dos recursos. Emendas
serão aceitas quando, além de estarem em acordo com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), "indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa". Em outras palavras, a proposta do Executivo define o teto dos gastos públicos. O Legislativo, portanto, não pode criar gastos. O seu
papel fica restrito ao remanejamento dos recursos alocados
dentro dos limites previamente estabelecidos pela proposta
do Executivo. Ainda que este papel não seja necessariamente pequeno, ·o Congresso não tem
como, unilateralmente, gerar déficits.
Há restrições suplementares à prerrogativa.
de emendar o orçamento. Nem todos os recursos
são passíveis de remanejamento. O texto constitucional veda o cancelamento de despesas em
dotações para pessoal e seus encargos, para ser- .
viços da dívida e, por último, para transferências tributárias constitucionais. Dito de outra forma, as despesas fixas e inadiáveis para o funcionamento ordinário do governo são protegidas pelo
texto constitucional que as coloca fora do raio de
ação das emendas parlamentares.
No capítulo orçamentário, pode-se concluir,
a Constituição de 1988 procurou encontrar o meio
caminho entre os preceitos do texto de 1946 e as
Constituições autoritárias. A Constituição de
1946 impunha poucos limites à participação dos copgressistas na elaboração do orçamento. Parlamentares podiam propor despesas sem a identificação da receita correspondente,
o que teria dado lugar, segundo seus críticos, a um comportamento irresponsável por parte do Congresso. Os militares
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vedaram, simplesmente, a participação do Congresso no processo orçamentário colocando-o sob inteiro controle do Executivo. A solução encontrada pela Constituição de 1988 foi a
de atribuir ao Executivo a prerrogativa exclusiva de definir o
total de gastos, deixando aberta.ao Congresso a possibilidade de remanejar, respeitados certos limites, os recursos.
Para os anos 1996-1999, período para o qual dispomos de
dados e ao qual se referem todas as informações no restante
deste texto, consideradas apenas as restrições impostas pelo
texto constitucional, o montante de recursos passíveis de remanejamento pelo Congresso está longe de ser desprezível.
Excluindo deste cálculo as dotações destinadas à amortização da dívida, uma vez que estas comportam dupla ou mais
contagem, os recursos orçamentários cujo cancelamento de
despesas é vedado ao Congresso por força do texto constitucional giram em torno de 50%. A exceção é 1998, em que esta
parcela foi um pouco menor, ficando em torno de 40%.
No entanto, para além das vedações constitucionais, há
restrições adicionais. Boa parte destas restrições é imposta
pelo próprio Congresso ao longo do processo de apreciação da
proposta orçamentária. As restrições mais importantes e substanciais são definidas pela LDO e pelo Parecer Preliminar do
Relator Geral do Orçamento. Para entender o papel de destaque reservado a este último documento, cabe historiar as
transformações do regimento interno da Comissão Mista de
· Orçamento.
Nos primeiros anos de vigência do novo texto
constitucional, o Legislativo não adaptou seus
procedimentos à nova realidade. A despeito das
alterações introduzidas pela nova Constituição,
preservo~-se, no essencial, o formato institucional adotado para apreciar o orçamento. Com isto,
um pequeno grupo de parlamentares que acumulara experiência na matéria ao longo do período
militar pôde tirar vantagens do controle que continuou a manter sobre a fase congressual do processo orçamentário.
As raízes do que veio ser conhecido como o
escândalo dos "anões do orçamento" são institucionais. As regras vigentes até então conferiam
ao relator geral um grande poder. Não existiam
critérios claros para o acolhimento das emendas apresentadas. O relator geral, portanto, tinha grande liberdade de ação
para compor o pacote de emendas a ser incorporada pelo Le68
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gislativo ao orçamento. O relator-geral podia ainda apresentar, a qualquer momento, inclusive ao plenário, no momento
da votação da versão final do projeto, suas próprias emendas. Logo, o relator se encontrava em condições extremamente
vantajosas para costurar acordos e barganhas por meio da
distribuição de recursos. Sem o beneplácito do relator, parlamentares tinham pouca chance de ter emendas acatadas. E o
beneplácito do relator implicava em apoiar as emendas do
mesmo. Não é de estranhar, portanto, que os relatores se
apropriassem de parcela vultuosa dos recursos e que a distribuição de recursos entre parlamentares fosse desigual.
A CPI do Orçamento levou a alterações radicais das regras que regulam o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento e, conseqüentemente, a forma como o Congresso
participa do processo orçamentário. Com base na adaptação
do modelo distributivista, deveríamos esperar que este processo viesse a ser organizado de forma a beneficiar os interesses eleitorais de curto prazo dos parlamentares. Não foi o
que ocorreu.
Os principais objetivos da reforma institucional implementada foram limitar a participação individual dos parlamentares e redefinir o papel do relator-geral. Para organizar a
demanda legislativa, o Congresso aprovou várias medidas que
restringem a apresentação e aprovação de emendas individuais e estimulam as emendas coletivas. No período analisado, 1996-1999, vigorou um teto, tanto para o nú~
mero de emendas apresentadas por parlamentar
(vinte), quanto para o valor total das emendas
aprovadas (um milhão e quinhentos mil reais). A
distribuição de recursos entre os parlamentares
passou a ser, portanto, uniforme e fixa. Emendas coletivas, apresentadas por comissões e bancadas estaduais, passaram a receber maior importância.
O Congresso aprovou modificações radicais na
estrutura decisória da CMO. Criou uma estrutura permanente de subcomissões temáticas, descentralizou as decisões, limitando a autonomia
do relator geral e transferindo poder para os relatores setoriais, aumentou a influência das lideranças partidárias no processo decisório no
interior da CMO. Vejamos em detalhe essas medidas, introduzidas pela Resolução nº 2 de 1995.
As subcomissões temáticas, dirigidas por um coordena-
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dor indicado pelo presidente da CMO, foram criadas com o
objetivo de "racionalizar" os trabalhos da CMO. Cabe a essas
comissões "apreciar os relatórios setoriais, acompanhar e fiscalizar a respectiva execução orçamentária, examinar as metas e prioridades da lei de diretrizes
orçamentárias e realizar audiências públicas"
(art. 11).
O poder e a autonomia do relator-geral foram
reduzidos por meio da criação de um sistema descentralizado de relatarias setoriais, vinculadas
às subcomissões temáticas, e da restrição ao seu
poder de alterar os pareceres dos relatores setoriais. Pelo art. 23, parágrafo 3, "Caberá à Relataria Geral do projeto de lei orçamentária anual
adequar os pareceres setoriais aprovados e as
alterações decorrentes dos destaques aprovados,
vedada a aprovação de emendas já rejeitadas,
bem como a apresentação de emenda de Relator,
que implique inclusão de subprojetos ou subatividades novos". Esse dispositivo representa imensa transferência de poder na alocação de recursos do relatorgeral para os relatores setoriais. Na realidade, a própria
relataria geral, de acordo com esse mesmo artigo, passa a
atuar de forma colegiada, uma vez que o parecer do relatorgeral deve ser elaborado em conjunto com sete relatores adjuntos. Além disso, a resolução determina que "somente serão incorporados ao relatório como propostas de alteração dos
pareceres setoriais as modificações que, devidamente justificadas, tenham sido aprovadas pela maioria do colegiado constituído pelo Relator Geral e Relatores Adjuntos". Os relatores adjuntos são designados pelo próprio relator-geral, mas
devem pertencer a cada uma das subcomissões, não podendo
haver mais de dois relatores pertencentes ao mesmo partido
ou bloco parlamentar. Além disso, é assegurado aos partidos.
cuja representação não tenha contribuído para a composição
do quadro de relatores adjuntos o direito de indicar observador para acompanhar os trabalhos da relataria.
Essa mesma resolução aumentou também a influência dos
líderes partidários na indicação dos relatores setoriais da
CMO. Além disso, segundo Rocha (1997: 115-116), funcionaria junto à CMO um "Colégio de Líderes", que, embora sem
respaldo regimental, vem assumindo crescente importância
no processo decisório na Comissão. Segundo o mesmo autor,
este colegiado atua apenas durante a elaboração do parecer

preliminar, que define o montante de recursos a serem alocados pelos relatores setoriais, mas não influencia no resultado final da distribuição desses recursos.
No que diz respeito à transparência do processo decisório, as novas regras reforçaram a importância do parecer preliminar a ser submetido
ao plenário da CMO, aumentando as exigências
quanto às informações que este deve conter, de
forma a estabelecer parâmetros mais claros para
a atuação dos relatores setoriais. Por outro lado,
buscou-se assegurar o acesso às alocações realizadas por meio da exigência de que os pareceres
setoriais, assim como o parecer final, fossem
"acompanhados de demonstrativo das decisões
contendo o número das emendas, o autor, a decisão do relator e o valor concedido, quando for o
caso. O Parecer Final deve conter, ainda, a programação da despesa de cada unidade orçamentária e as emendas do relator geral, com as respectivas justificativas. Deve ser disponibilizado
também para consulta o demonstrativo das alterações realizadas em relação à programação da proposta do Executivo,
por unidade orçamentária e por categoria de programação."
(Rocha, 1997: 146).
As reformas institucionais promovidas após a CPI do Orçamento transformaram radicalmente a participação dos parlamentares no processo orçamentário. A distribuição de recursos é feita de maneira uniforme: todos os parlamentares
recebem o mesmo quinhão, independente do partido a que
estejam filiados, número de mandatos, poder interno ou qualquer outra característica. O papel do relator-geral é minorado, à medida que, com estas regras, as margens para manobras e barganhas diminuíram de forma considerável. Seu
poder de barganha diminuiu porque todos os parlamentares
sabem de antemão quanto receberão. O relator tem pouco a
ganhar à medida que suas emendas individuais são tratadas
pelas mesmas regras que se aplicam aos demais. O seu papel
passou a ser, portanto, mais institucional do que no passado.
Não por acaso, a sua escolha passou a ser cercada de atenções por parte do governo.
O parecer preliminar desempenha um papel central neste processo, uma vez que este define a parcela do orçamento
que poderá, efetivamente, vir a ser remanejada pelos congressistas. Ao fazê-lo, o relator-geral tem ido muito além da
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pura e simples reafirmação das vedações constitucionais. Em
primeiro lugar, o parecer preliminar eikplicita outras vedações legais, como aquelas que decorrem do texto do PPA e da
LDO aprovadas anteriormente. Para além destas, explicita
vedações ao remanejamento de benefícios previdenciários, às
transferências não constitucionais, dotações previamente
comprometidas porque oferecidas como contrapartida a empréstimos internacionais e algumas outras rubricas de menor importância. Redefine-se desta forma, o volume de receitas comprometidas, isto é, a parcela da proposta orçamentária que passará incólume pelo Congresso. Em média, estas
restrições impostas pelo parecer preliminar vedam o cancelamento de um quarto das receitas. Somando-se,
então, as restrições constitucionais às contidas
no parecer preliminar, restam livres para serem
remanejadas por emendas algo como um quarto
das receitas estipuladas pelo Executivo.
Livres para remanejamento talvez não seja
o termo mais correto, uma vez que o parecer preliminar estabelece uma série de restrições adicionais quanto ao escopo dos remanejamentos
possíveis para certos gastos. A maior parte destas, em verdade, reafirmam preceitos contidos
em outros documentos legais que vinculam receitas a gastos. Por exemplo: parcela considerável dos recursos só pode ser remanejada no interior do orçamento da seguridade social, outros
tantos no interior de uma mesma unidade orçamentária e assim por diante. Frise-se: estes recursos podem ser remanejados, mas respeitadas as limitações impostas a cada caso. Recursos deste tipo representam, em geral, algo como 20% do total. Restam assim, algo
como 5% dos recursos que são, verdadeiramente, de remanejamento totalmente livre.
O parecer preliminar, para além destas restrições que,
por si só, direcionam e, de certa forma, conformam os limites
substantivos da demanda parlamentar, define o valor máximo da participação total do Congresso por meio da definição
do percentuai de cortes em determinados tipos de gastos.
Forma-se assim a "bolsa de emendas", como estes recursos
são chamados no jargão legislativo, que, em última análise,
define o montante total das emendas a serem aprovadas. Este
valor é inferíor ao volume de recursos totalmente livres para
remanejamento. Em outras palavras, o Congresso não rei70
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vindica para si a definição de todos os gastos que poderia
definir, nem mesmo os totalmente livres para remanejamento. Implicitamente, tal decisão implica em garantir que uma
parcela dos recursos será definida pelo Executivo sem intervenção legislativa.
A participação relativa do Legislativo e do Executivo na
definição do gasto público pode ser aferida de maneira direta
pela simples comparação entre o valor total das emendas aprovadas e do orçamento. O cálculo desta simples proporção, cabe
observar, sobreestima a participação do Legislativo na definição do gasto público posto que todas as correções feitas pelo
Legislativo à proposta enviada pelo Executivo são incluídas
neste total. Ainda assim, a porcentagem do valor
das emendas sobre o total não passou de 2% em
três dos quatro anos considerados, a saber, 1996,
1998 e 1999. Em 1997, esta participação alcançou seu ponto mais alto, chegando a 3,8%.
Esta forma de calcular o peso do Legislativo
na definição do gasto talvez não seja a mais adequada posto que, dadas as restrições colocadas
acima, o Executivo tem a prerrogativa exclusiva
de propor gastos na maior parcela do orçamento.
Da mesma forma, boa parte destes gastos é fixa
e/ou não é propriamente objeto de decisão política. A seguir, voltamos as atenções para os gastos
em investimento, gastos estes em que a participação relativa do Legislativo é mais alta e em
que há maior latitude para decisões propriamente política. Neste tipo de gasto, a competência
para propor gastos é concorrente. Em tese, os dois Poderes se
encontram em pé de igualdade.
A participação relativa dos investimentos sobre o total
dos gastos orçados, nos três primeiros anos considerados, girou em torno de 4,7% caindo para 3,2% em 1999. Estes números, cabe recordar, não estão muito distantes da proporção de recursos totalmente livres para remanejamento pelo
Congresso. A proximidade entre um e outro não é casual, isto
porque os gastos com investimentos representam a parte mais
variável do orçamento público.
A participação do Legislativo no interior dos gastos com
investimento variou entre o mínimo de 28,5% em 1996 e o
máximo de 45,1% em 1999. Nos anos intermediários, a parcela do Legislativo esteve em torno de um terço dos gastos
aprovados. Vê-se, assim, que o papel do Legislativo sobre a

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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definição dos investimentos públicos não é desprezível e que o Congresso, de fato, não prioriza as emendas individuais.
pede análise detida que não estamos em condições de fazer Seria possível realocar internamente os recursos entre emenno momento. Quais são os programas privilegiados pelos par- ' das coletivas e individuais de forma a permitir que os recurlamentares? Emendas de parlamentares visam, de fato, cons- sos recebidos pelas emendas individuais fossem multiplicatruir vínculos pessoais entre eleitores e políticos? E quais seus dos por três. De fato, em 1993, antes da CPI do Orçamento,
resultados efetivos? Seja quais forem as respostas a estas a participação das emendas individuais sobre o total aprovaperguntas, o fato é o Legislativo "deixar" que o Executivo do foi de 40%, isto é, mais do que o dobro de sua proporção
defina autonomamente a maior parte dos investimentos e atual. As prioridades do Congresso mudaram.
abre mão de dirigir todos os recursos para construir os laços
Como dissemos, o presente artigo tem pretensões modesque dariam lugar ao "voto pessoal".
tas. Trata-se de uma primeira aproximação a um tema que
A aprovação de emendas apresentadas individualmente ' pretendemos desenvolver em trabalhos futuros. Para tanto,
por parlamentares não é condição suficiente para se deduzir o primeiro passo é afastar visões pré-concebidas e folclóricas.
que estas permitam construir laços pessoais que vinculem No caso da participação do Congresso na definição do gasto
_os eleitores a determinados políticos. Tampouco, mesmo que público, esta tarefa inicial é ainda mais importante à medida
se constate que este seja o objetivo perseguido pelos políti- que os preconceitos nacionais são alimentados pela importacos, não segue que estes sejam bem-sucedidos. As possibili- ção de premissas, modelos e conclusões dominantes na ciêndades de sucesso, em realidade são diminutas em virtude cia política norte-americana.
do volume de recursos mobilizados. Ao longo da última legisOs dados apresentados permitem, no mínimo, levantar
latura, como dissemos, aplicou-se o princípio de distribuição suspeitas em relação à visão corrente sobre o Congresso. Este
uniforme de recursos: cada parlamentar pode aprovar contribuiu decisivamente para a construção de um arcabouR$ 1.500.000,00 ao ano, isto é, R$ 6.000.000,00 no exercício ço institucional que coloca determinados recursos básicos para
de seu mandato. Mesmo que se imagine uma situação extre- o funcionamento cotidiano do governo fora de seu alcance.
ma, digamos, em que o parlamentar consegue distribuir es- Mais do que isto, quando necessário, reformou suas instituites recursos diretamente aos seus eleitores, o retorno eleito- ções para fazer frente aos problemas com os quais se defronral de seu quinhão no orçamento é pequeno. A média de vo- ' tara. Ao decidir a parte do bolo que lhe cabe, reivindica para
tos obtidos pelos deputados eleitos em 1994 foi de 70. 756 vo- si uma parcela bem menor do que poderia abocanhar. Por
tos. Dividindo-se os recursos por votos temos que o parla- último, na divisão interna do bolo, privilegia as emendas comentar poderia distribuir R$ 85,00 para cada eleitor, pouco letivas e não as individuais. Ao contrário do que se propala
mais de R$ 21,00 ao ano.
aos quatro cantos, o Congresso brasileiro não é organizado
As reformas introduzidas pós-CPI do Orçamento, como para servir os interesses individuais dos parlamentares. Tamnotado acima, visaram estimular as emendas coletivas. O ano pouco, é verdadeiro que congressistas são, necessária e exem que as emendas individuais tiveram maior participação clusivamente, a fonte da irresponsabilidade fiscal. Ainda tem
no total dos recursos reivindicados pelo Congresso, em 1998, mais. Ninguém perde por esperar.
esta participação foi de 20%. Para todos os anos com que trabalhamos, o valor agregado das emendas coletivas foi sem- e - m a i 1 : f d m p 1 i m o @ p o p . u s p . b r
pre duas vezes maior que o das emendas individuais. Ou seja: e - m a i 1 : a r g e 1 i n a @ u o 1 • e o m . b r
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•Aracaju• Belém
•Belo Horizonte• Brasília
•Campinas• Campo Grande
• Cuiabá •Curitiba
•Florianópolis• Fortaleza
•Foz do Iguaçu• Goiânia
•Ilhéus• João Pessoa
•Londrina• Ma capá
•Maceió• Manaus
•Natal• Porto Alegre
•Porto Seguro
•Porto Velho• Recife
•Ribeirão Preto
•Rio Branco
•Rio de Janeiro
•Salvador
•São José do Rio Preto
•São Luís• São Paulo
• Teresina • Vitória
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lazer é revelador . Imagens contrapostas explicitam notáveis paralelismos. Crianças da elite brin
cam com carros de plástico. O mesmo tipo de brinquedo anima as crianças de uma favela. A
mãe do povão acaricia seu bebê num carrinho . A babá uniformizada desloca-se com a criança da

família próspera, empurrando o último modelo. Na piscina improvisada de um pequeno prédio popular, com
pouca água e pequeno espaço, adolescentes se divertem. A piscina, ampla e bem construída, recebe os
jovens das famílias ricas. A socialização do povo humilde utiliza a laje superior de uma construção incompleta
para desfrutar um churrasquinho. A família opulenta degusta o churrasco na área de um clube restrito. A
moça de elite é produzida por três profissionais num salão de beleza de luxo, enquanto numa zona pobre da
cidade a vizinha penteia a amiga. No domingo, os companheiros reunidos à beira da birosca jogam papo
fora, com cerveja e pinga. No shopping , quem tem poder de compra repete o gesto na barra do bar bem
instalado. O bom salão de sinuca reúne aficionados. O pobre esforça-se numa modesta e desbalanceada
velha mesa de bilhar. E o menino, de forma inconsciente, assina o céu com seu papagaio, mostrando que
quer pairar por cima de tudo .
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Rio, metrópole não-industrializada na periferia do mundo, tem solidamente instalado o circuito
da opulência à pobreza. Alinha em um de seus pólos a elite que, ancorada em parcela majoritária
da riqueza interna, combina o padrão de consumo induzido pela pós-modernidade de ponta

com um estilo de vida senhorial, dispondo de serviços baratos prestados por um exército de serviçais, de
autônomos e de artesãos solícitos. Este é o outro pólo do circuito .

É sonho do milionário residente na quinta avenida de qualquer cidade do primeiro mundo dispor de um
mordomo ou serviçal a seu exemplo. Qualquer membro da elite carioca pode ter diversos empregados
domésticos, e ser o centro estelar de um conjunto de prestadores de serviços. O seu automóvel de luxo
pode ser tratado como um bebê por dois ou três serviçais. A sua camisa, passada a mão. Em sua casa, comer

à francesa. Jamais atender ao telefone ou abrir a porta do apartamento. Combina o cosmopolitismo em
perfeita sintonia com os sinais e padrões do centro emissor de modas e costumes. A disponibilidade de uma
ampla gama de serviços pessoais é um privilégio do afluente carioca. Assume expectativas, adota fascinado
os ícones e cacoetes da pós-modernidade, intoxica-se com a tangência dos símbolos do centro do mundo
-

desde que seja preservada sua hegemonia no lugar, e o modo de fruição do povão ao seu dispor.
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Rio de Janeiro sempre incorporou prontamente as projeções da industrialização mundial sobre
equipamentos urbanos -

por exemplo, foi a segunda cidade n.o mundo a ter o bonde elétrico.

Na República Velha, após a Reforma Passos, dispôs de mais pontos de iluminação pública por

residência que Paris. Ajustou-se como cidade ao telefone, ao avião, ao automóvel e ao computador, ao
compasso do progresso técnico . Suas salas de espetáculo replicaram os edifícios, seus restaurantes copiaram
os cardápios, suas vitrines expuseram as mercadorias de luxo das capitais do planeta.
O Rio no final do século XIX teve uma elite impregnada dos costumes e consumos franceses . Vivia no
grande sobrado ou chácara, abrigando uma legião de empregados domésticos. Nas imediações de sua residência, outros homens pobres cobriam suas necessidades residuais de serviços . A residência

~a

elite fo i o

ponto que organizou um conjunto de fornecedores personalizados, gente do povo que ganhou a preferência e a confiança do comprador de seus serviços. A chácara tinha sua tripulação subordinada interna, e um
círculo externo, satelizado . A francofilia desapareceu, ao longo do século XX, substituída pela americomania.
A Meca da elite não é mais Paris, é agora o binômio Nova Iorque/Miami.
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Rio, ao longo dos séculos, plasmou uma peculiar anatomia social que com.binau traços fortes,
herdados da sociedade colonial escravagista, com a assimilação de inovações derivadas da urbanização. A industrialização dissolveu o artesão e constituiu o proletariado urbano. Deu origem ao

predomínio da forma salário. As relações capital-trabalho para a produção dominaram a cidade industrializada.
O Rio, porém, jamais foi uma cidade industrializada -

teve ensaios industriais. Aqui e acolá, instalaram -se

algumas plantas modernas, o que não chegou a criar um proletariado numeroso ou com massa crítica.
Contratos de trabalho modernos surgiram nos serviços públicos e algumas instalações industriais, comerciais e financeiras. Mão-de-obra assalariada, com contrato de trabalho, com um contrato regular, definido e
valorizado no mercado, foi sempre exceção na cidade -

uma situação especial e excepcional, desfrutada

por uma minoria do povão do Rio . Como capital, houve aqui a multiplicação de estamentos burocráticos
públicos complementares: este foi o espaço sonhado de emprego estável e garantido. Entretanto, para a
maioria do povão, não esteve disponível nem o lugar do operário assalariado nem a cadeira do burocrata
incorporado. Para o homem pobre, restou prestar serviços à elite, e a alguns de seus apêndices burocráticos.
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Rio, ao crescer, aperfeiçoa e diferencia a vida metropolitana. Os hábitos se sofisticam, progressivamente. O crescimento, a incorporação de novas técnicas e a metamorfose de hábitos explicitam novas brechas de subsistência, ocupadas pelo povão. Paralelamente, a não-industrialização

do Rio permitiu que o passado fosse inserido na pós-modernidade. A metrópole foi e é o espaço dos
ambulantes. A rua e a praça são divididas em "lotes" exploráveis. Há a compra e venda de ponto por flanelinha e ambulante, onde se comercializa desde a receita de medicina popular até o brinquedo automático
chinês vindo do Paraguai. As habilidades de manutenção engendram oficinas na rua. Hoje, o reparador de
eletrodomésticos ocupa o espaço do antigo empalhador de cadeiras de vime, cada vez mais em desuso.
Na metrópole, existe um jogo de espelhos que reflete, pelos consumos, a imagem do rico mimetizada
pelo pobre urbano. Da loja mais exclusiva, passando pela Saara e até o camelô, o padrão da moda é o
mesmo, e suas mutações são instantaneamente adotadas. A diferença está na qualidade dos materiais e de
execução. A vida da elite é transparente aos prestadores de serviços. Estão informados e são íntimos com os
objetos de desejo e com o padrão de vida daqueles a que servem. Os seus serviços constituem o patamar
excepcional de vida que situa o rico da periferia num espaço superior ao rico do centro do mundo.
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espetáculo carioca está fixado a partir de meados do século XIX. Sua elite, sempre fascinada pela
civilização de ponta, assume integralmente seus ornamentos . Atua em simbiose e na proximidade do poder. · Quando expostos e visíveis, tentam ser cosmopolitas. Em casa, preservam pa-

drões sedimentados, herdados do Rio colonial. Houve a dissolução do escravagismo, porém não se sucedeu
no Rio a montagem do mercado de trabalho tipicamente capitalista. O autônomo prestador de serviços
sempre ganhou pouco, pressionado pela massa de homens pobres da cidadé e para ela imigrados. Os exescravos eram conhecedores de uma variedade de ofícios artesanais, e competiram em destreza com os
artesãos tradicionais e recém-chegados. A máquina de costura barata e acessível, por exemplo, multiplicou a
costureira e o alfaiate e preservou a roupa artesanal personalizada.
O interior é uma esponja que, lentamente, soltou gente atraída para a metrópole. Este fluxo garantiu contínua sobreoferta de mão-de-obra não-qualificada. Expulsos pelo latifúndio ou desistentes do minifúndio, foram
os caipiras classicamente absorvidos e urbanizados pela construção civil e pelo emprego doméstico mais humilde. Este afluxo reforçou o quadro de desvalorização e inorganicidade no mercado de trabalho.

/
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s relações sociais de subsistência no espaço urbano tendem a ser verticalr:nente personalizadas . O
pobre urbano, para subsistir, precisa estabelecer relações "paracontratuais" -com fregueses e patrões. O caso do empregado doméstico é óbvio. Sendo a cidadania precária e insuficiente à co-

bertura social, o pobre é alguém em busca de um protetor em segunda instância. Dele necessita para defender-se da arbitrariedade policial, para exercer seu ofício ou atividade sem sobressaltos etc . O clientelismo
urbano, fortalecido com a proximidade vertical intersocial substitui, parcial e imperfeitamente, a fragilidade
da cidadania de segunda classe. Cada membro da elite urbana desenvolve uma constelação de clientes, com
agregados e conhecidos. É a equivalente urbana à clássica família 'Jhiperampliada" do interior. Isto está a
anos-luz do mercado capitalista.
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Sonhar éfácil. Realizar é trabalho do
Gerente de Contas Unibanco.

www.unibanco.com
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pensar em você. jápensou nas melhores opções de investimentos, empréstimos ou.financiamentos? Na melhor proteçio para sua
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m domínio no qual a criatividade popular se desdobra de forma inovadora é a reciclagem como

recomposição do valor de troca. A reciclagem parece ser a extração de um minério renovável , a

partir do desperdício e do descarte da opulência. É notável a contribuição da catação de resíduos

suprindo diversos ramos industriais. A indústria de alumínio, a fabricação de vidro e de papel dependem cada
vez mais da contribuição de material recuperado dos lixões da metrópole. Existe uma original e clandestina
suinocultura que reprocessa os resíduos do sistema de restaurantes e bares. A carne deste suíno derivada da
reciclagem substitui a produzida sob controle oficial e tem um curioso resultado estatístico: oficialmente, o
Rio praticamente não consome carne suína. Na cidade a mais visível e impressionante operação de recicla gem foi, certamente, a favela erguida com materiais de construção e embalagens reciclados . Hoje, substituída por alvenaria, lançada no solo que ocupante percebe garantido, deixou a memória da mais impressionante
reciclagem

avant la lettre do país.
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o acumular esses objetos a pobreza funciona em conjunto, como um colecionador coletivo . Nos
primeiros tempos do capitalismo, foi di~seminada a "coleção", antes restrita aos reis e segmentos
da nobreza, que dela se serviam para exibir poderio. A burguesia nascente a assimilou e multipli-

cou . O rico teve um extenso guarda-roupa, que guardava sua "coleção" de ternos com variada idade de
confecção. Morava numa casa com muitos cômodos e tinha diversos carros na garagem. A fantasia do
aspirante a rico era ter "coleções" equivalentes, mas o pobre não possuiu uma individual: relutava em descartar definitivamente a roupa submetida a uso intenso, restaurada em busca de sobrevida.
A "coleção" preserva o valor do objeto. A compra do primeiro adquirente servia à produção. Trocas subseqüentes animavam mercados de segunda mão. O objeto era caro. O comprador exigia qualidade na produção.
O colecionador, amparado em suas coleções, podia ser relutante na aquisição de nova mercadoria. Podia escolher e diferir seu desejo. O desenvolvimento das forças produtivas reduziu o preço das coisas, ampliando seus
mercados nos países centrais. Isto, historicamente, diminuiu a durabilidade da coisa. Na periferia, o preço continuou extremamente elevado para o pobre, dando origem ao fenômeno da sobrevida do durável.
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marca do Rio a distância social entre a elite e o povão. Ela é máxima e mínima. A concentração de
riqueza e poder de um lado e, do outro, o precário padrão de integração denotam a existência de
um abismo. Ao mapeá-lo, os olhos selecionam, primeiramente, visões de marginalidade e exclusão. É

preciso notar, entretanto, que o dono do BMW e o flanelinha estão inseridos num mesmo tempo "Miamesco", da mesma forma que, no passado, o dândi e seu criado de quarto participavam de um "ritual parisiense". Esta peculiar inter-relação personaliza as relações.
A simbiose diferenciada entre o rico e o pobre é patente no interior da residência próspera tico -

ou nas suas proximidades -

o domés-

o biscateiro. Ao hipertrofiar este ângulo, finalmente, o olhar escorrega

na direção da cordialidade. Esta dialética que combina o máximo com o mínimo e pendula da marginalização
e exclusão à cordialidade compõe um padrão global intrincado. Até agora, a pós-modernidade reforçou este
padrão, inclusive porque deu partida a processos de terceirização, flexibilização, descontratualização que
lançam segmentos crescentes da classe média, antes integrada, num plano existencial assemelhado ao do
povão. Isto faz nascer a esperança de que os nossos setores médios, ao se aproximarem existencialmente da
pobreza, coloquem uma nota nova no processo brasileiro, tornando irreversível a marcha para redemocratização do país.
e-mail:

clessa@ccje.ufrj.br
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Os LIMITES PúBUCO
CONSPIRAÇÕES SEC _ _

J. CARLOS DE ASSIS

O fato é que, por desagradável que seja, vivemos num
mundo em grande parte moldado pelos ricos - os antigos capitães de indústria que produziram a avalanche de novos costumes associada à energia elétrica e ao motor de combustão
interna, na segunda revolução industrial, e as modernas corporações multilaterais que mudam as nossas vidas por choques sucessivos de inovações pela revolução eletrônica. A maioria de nós vai sendo arrastada por esse turbilhão promovido
pelos donos da riqueza e do poder industrial, quase sempre à
nossa revelia, mas freqüentemente bem ao nosso gosto, ao
ponto de que quem fica para trás se caracteriza como discriminado, injustiçado e excluído.
No sentido amplo de que riqueza e poder dirigem o mundo,
todo ato de poder e riqueza, materializado discretamente numa
prancheta ou num laboratório de inovações, é uma conspiração. Evidentemente que Abreu se refere a um sentido mais
estrito. Conspiração, diz ele, "traduz o ato de planejar ou agir
secretamente, em parceria, visando a alcançar objetivos predeterminados. E o alcance de objetivos está intimamente ligado à vontade e à possibilidade integrais e eficazes de aplicação
do poder." Conspira-se, pois, para obter e aplicar poder com
algum fim determinado. Mas os conspiradores de Abreu já são
homens com capacidade individual de poder e de riqueza, em
geral discretos e quase sempre sócios de clubes exclusivos. Assim, o que os torna conspiradores deve ser o fato de agirem
juntos.
Há algo de circular nesse tipo de definição, mas não é esse
o ponto que quero enfocar. Muita gente pode estar dormindo
mal desde que a última Inteligência foi publicada, de sorte
que meu objetivo é tranqüilizar essas pessoas em relação à
possibilidade aventada de que homens poderosos e ricos podem estar, neste justo momento, conspirando para produzir
eventos significativos para o país e para o mundo, de alguma
forma ameaçadores da liberdade do homem comum. Não vou
negar a existência da conspiração e das sociedades secretas.
Existem. Vou apenas tentar mostrar sua ineficácia. É possível
que haja uma eficácia subjetiva no ato de conspirar, como existe, por exemplo, na crítica política comum; contudo, se minha
hipótese está correta, as pessoas conspiram mais pelo gosto
subjetivo da conspiração do que pela sua eficácia externa. Esta
costuma ser muito pequena.
Os que acreditam na eficácia externa da conspiração se
apóiam, ontologicamente, nos princípios do determinismo científico e na lei de causalidade. Os fatos acontecem porque são
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O pressuposto da e o n s p i r a ç ã o é,
do ponto de vista de seus agentes, uma
inteligência universal que tudo sabe,
durante todo o tempo

causados pelos fatos precedentes, sendo, por sua vez, causas
dos fatos que lhes sucedem. O determinismo se expressa matematicamente por equações lineares, que associam rigidamente causas a conseqüências. É o modelo da Física Clássica. Einstein começou a pôr em xeque esse modelo, mas foi a Física
Quântica que o fez desmoronar. No mundo subatômico há conseqüências sem causa aparente, como o tempo exato do famoso salto de órbita de elétron para outros níveis de energia.
Nesse contexto, o conspirador cuida de reunir o máximo de
informações para instruir a iniciativa, tentando captar, mediante uma rígida organização de dados, todas as possibilidades
das próprias forças e das forças oponentes, no tempo e no espaço. Seu instrumento de operação é a inteligência, nos dois
sentidos correntes da palavra. O pressuposto da conspiração
é, pois, do ponto de vista de seus agentes, uma inteligência
universal que tudo sabe, durante todo o tempo.
Isso exige da sociedade que também ela funcione segundo
os cânones da Física Clássica. O ato do conspirador é o primeiro de uma série de atos que se relacionam sucessivamente e se
condicionam na direção do fim visado. Todas as pessoas envolvidas nesse processo são como bolas de bilhar newtonianas
que recebem e emitem energia numa rede de relações rígidas,
produzindo, finalmente, um efeito predeterminado. A conspiração pode ser traduzida numa equação linear, pois não há
margem de liberdade para a bola que toca e que é tocada: o
conspirador é uma espécie de jogador de sinuca, que, ao calcular o ângulo de choque da primeira bola, determina os ângulos
de choque de todas as seguintes, empurrando cada uma delas
para o lugar visado.
É claro que um modelo desse tipo, já repudiado pela moderna Física (que reconhece um estranho tipo de "liberdade"
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no comportamento até da matéria subatômica), se aplica muito menos a fenômenos humanos. Não vou discutir aqui livre
arbítrio, pois seria uma derivação filosófica interminável. Também não vou discutir intuição, que é o conhecimento instantâneo das possibilidades presentes e futuras sem intervenção da
inteligência - e que é atributo do estrategista individual, não
do conspirador coletivo. Vou me ater à idéia trivial de liberdade, que definirei como a faculdade individual de exercer a vontade em questões culturais, econômicas e políticas, independentemente de um comando externo. Evidentemente que nem todas
as pessoas gozam de todas as liberdades definidas nestes termos. Os pobres, por exemplo, não têm a maioria das liberdades
econômicas. Meu interesse, contudo, reside aqui exclusivamente na liberdade política. Pois este é o campo própria da conspira- .
ção - assim como é o campo próprio da conquista das outras
liberdades numa época de cidadania ampliada.
A teoria da conspiração supõe que a sociedade inteira possa ser de alguma forma controlada pelos ricos e pelos poderosos. Isso se daria através dos meios econômicos, legais e culturais (a ideologia de uma socíedade é a ideologia da classe dominante, dizia Marx), em especial pelo uso dos meios de comunicação de massa, manipulados por intrincados processos secretos - e, eventualmente, abertos. Aqui no Brasil, por exemplo, atribuiu-se a Roberto Marinho a eleição de Collor em 89.
Como a diferença entre Collor e Lula foi de apenas 4% dos
votos, devemos concluir que Roberto Marinho não só tinha considerável poder sobre a cabeça dos eleitores, como também uma
fantástica pontaria, ao ponto de se satisfazer com uma diferença de apenas 4%!

A idéia do controle pelos meios de comunicação, muito difundida, suscita dois tipos de considerações. Primeiro, a forma
como as mensagens são transmitidas; e, segundo, a forma como
são recebidas. A tentativa de controle pela transmissão da informação (manipulação,-distorção, omissão) é muito comum
no jornalismo, daqui e de todo o mundo. Contudo, ela tem uma
margem reduzida de eficácia, diferentemente da publicidade.
O negócio de comunicação jornalística, igual a qualquer outro
negócio, está sujeito à concorrência. Assim como há fura-greves entre os trabalhadores, há fura-conluios no sistema de comunicações, de sorte que, a não ser em casos muito especiais
em que esteja em jogo o interesse comum de todos os controladores da informação, algum grau de objetividade jornalística
acaba prevalecendo.
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O caso paradigmático no Brasil foi a campanha das Diretas Já, em 84. Em plena ditadura, a Folha de S. Paulo assumiu a campanha como uma opção estratégica na disputa pela
consolidação de seu espaço comercial entre os quatro grandes
jornais do país. Os outros jornais tiveram que seguir atrás,
mesmo a contragosto - como seguiram o Jornal do Brasil na
ampla cobertura das greves do ABC em 78, as primeiras greves gerais do regime militar. No caso das Diretas, mesmo com
a cobertura ampla dos jornais, a TV Globo resistia, provavelmente para não desagradar o regime. Contudo, quando cerca
de um milhão de pessoas foi para as ruas do Rio pedir diretas
já, depois de uma manifestação gigantesca em São Paulo, a
Globo se viu constrangida a levar o tema para o ar, sob pena
de desacreditar-se perante a audiência.
Desse episódio pode-se tirar um postulado que contraria
frontalmente o senso comum na identificação dos mecanismos
subjacentes ao processo de comunicação de massa. Ei-lo: ocomunicador de massa segue o público, em lugar de dirigi-lo.
Embora esse postulado seja trivial para os homens de comunicação e, especificamente, de marketing, que em geral são escravos obsessivos dos índices de audiência, muitos críticos externos não conseguem compreendê-lo, em face de uma confusão derivada da prática do trabalho de comunicação. É que em
geral não se consulta o público antes de fazer o programa. Primeiro o programa é feito, só depois a audiência é avaliada.
Isso sugere que o programa está sendo imposto ao público.
Como o telespectador pode mudar de canal ou desligar a televisão, é uma conclusão falsa - ou, ao menos, não inteiramente verdadeira. De qualquer forma, se os índices de audiência
reiteradamente indicarem rejeição, o programa acabará sendo retirado do ar.
Existe, entretanto, sobretudo em relação à televisão, uma
razão mais fundamental para rejeitar a idéia de imposição
unilateral ou, o que dá no mesmo, para rião se ter controle
total da mensagem. Chamo isso de "segundo plano" da informação (em publicidade chama-se de informação subliminar).
O primeiro plano da informação costuma ser controlado pela
edição, respeitando-se os limites da concorrência, mas o segundo plano é absolutamente incontrolável, exceto na publicidade, a despeito de haver concorrência ou não. Falo do contexto da notícia principal, do seu fundo. Aquilo que a câmara enfoca involuntariamente como ambiente, mas que também tem
um conteúdo de mensagem, embora involuntário.
É patente, por exemplo, a resistência da TV brasileira a

reconhecer o problema do desemprego na sua dimensão real;
no entanto, o tema entra no noticiário policial (quando a vítima ou o agressor é identificado como desempregado), no noticiário educacional (o pai ou a mãe desempregada recebendo
um cheque-escola), no noticiário cultural e de costumes (gente
desempregada se virando para ganhar a vida). E isso não se
limita à televisão. Greves rotineiras não costumam ser valorizadas como notícia de jornal, sobretudo no setor público, o que
costuma frustrar muitos movimentos grevistas, cuja eficácia
depende, pelo menos em parte, da publicidade. Em maio último, soube de forma casual de uma greve no Imprensa Nacional, em Brasília: era uma notícia de primeira página de O Globo dando conta de que uma medida provisória sobre meio ambiente seria editada tão logo terminasse a greve na Imprensa
Nacional! (Quem não leu O Gl9bo está agora informado daquela greve através do meio totalmente implausível de um
ensaio sobre Conspiração.)
S e considerarmos os bilhões de bits de informações no segundo plano que fluem por dia pelas telas dos diferentes canais de televisão e nas entrelinhas dos jornais, chegaremos à
conclusão que é absolutamente implausível a pretensão de
controle de nossas mentes pelo primeiro plano. Isso pela razão
muito simples de que, para a maioria das pessoas, independentemente de seu grau de instrução, é o segundo, não o primeiro plano que passa a notícia verdadeira. Chegará a hora, é
verdade, em que alguns conspiradores urdirão uma trama pela
qual se procurará difundir mensagens também pelo segundo
plano (a técnica da publicidade subliminar). Entretanto, o controle operacional disso é muito mais complexo, pois exigiria
uma coordenação minuciosa de um trabalho coletivo aplicado
aos mais diferentes- ambientes externos.
,,.-·
Comecei a refletir sobre isso déeádas atrás, :q.um tempo em
que a influência da tevê ainda não estava tão difundida. Eu
costumava ir de ônibus para o trabalho, o velho O Jornal, na
Rua Sacadura Cabral. Um mulato forte, típico trabalhador
braçal, de pé na minha frente, conversava com o motorista,
com um exemplar de Última Hora na mão. A manchete dizia
que os americanos tinham matado 240 vietnamitas num combate. "Todo dia dizem isso; se fosse verdade, comentou ele, a
população do Vietnã já tinha acabado."
Aquele homem do povo refletia o que a opinião pública em
geral pensava do noticiário de primeiro plano de nossas televisões e de nossos jornais relativamente às vitórias americanas
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no Vietnã, talvez difundidas pela CIA com vistas ao primeiro
plano das mensagens. E aqui entro no segundo aspecto da
questão do controle das mentes pelos meios de comunicação,
ou seja, a forma como a mensagem é recebida. A capacidade
de filtragem, de adaptação, de desconto da mente humana é
infinita. Isso pode ser resumido num outro postulado elementar: ninguém gosta de passar por idiota ou ser ludibriado, independentemente do grau de instrução. Assim, o controle, para
ser eficaz, não pode parecer uma tentativa de controle, e quando
se tenta conscientemente controlar, sem parecer controle, termina-se numa caricatura ridícula e ineficaz da mensagem.
T odos os que viram ainda se devem lembrar que foi Collor
de Mello quem, num apelo dramático no primeiro plano da
televisão, pediu ao povo para vir às ruas em seu apoio. O povo
veio às ruas, mas para iniciar a mobilização que acabaria por
pô-lo para fora do poder. O próprio contexto do processo jornalístico e televisivo que virou a opinião pública contra Collor é
uma ilustração da eficácia objetiva da concorrência jornalística, por um lado, e da leitura de segundo plano, por outro, na
formação de consensos sociais e políticos. Foi a concorrência
entre duas revistas que quebrou o encanto do conluio de elites
em torno de Collor: a entrevista de Pedro Collor, publicada
por Veja, e a cópia do cheque que comprou o Fiat Elba do presidente, assinado por PC Farias, e publicada por Isto É.
A entrevista de Pedro Collor, não fosse o presidente aquilo
que a maioria da população já começara a suspeitar que era,
foi uma monstruosidade jornalística: não tinha um único fato
comprovado. Apoiava-se na palavra do irmão - não por ser
uma palavra confiável, mas por ser de irmão. Não era sequer
novidade: nas rodas sociais de Alagoas e nas páginas de seu
jornal, Pedro Collor destilava abertamente o ódio impotente
contra PC Farias, por sua pretensão de lançar ali um jornal
concorrente, e, diante da omissão do irmão presidente em vir
em seu apoio, decidiu abrir baterias também contra ele. Veja
se limitou a dar dimensão nacional a um episódio alagoano da
briga interna de negócio na primeira família.
Já Isto É fez um gol de placa com o cheque do Fiat Elba.
Com todos os seus poderes de vasculhar contas e abrir sigilos,
nada do que a CPI veio a descobrir depois foi mais demolidor
do que esta prova irrefutável: o cheque estabelecia a relação
entre PC Farias, seu emissor, e Collor de Mello, o dono do
carro com que foi comprado. Nenhum outro dos achaques milionários, abertos ou velados, de PC Farias tinha uma ligação
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direta com o presidente. Foi a partir do rastreamento desse
cheque aparentemente inocente, tornado público pela revista,
que o impeachment deixou de ser um movimento de fustigação do poder incumbente pelas oposições, para se tornar um
processo político irrefreável contra Collor.
Entretanto, teria vindo a público o cheque do Fiat Elba se
não tivesse havido antes a entrevista de Pedro Collor contra
PC Farias e o irmão presidente? Certamente que não. Isto É
simplesmente não teria tido o estímulo concorrencial para procurá-lo, e o motorista que guardou sua cópia não se sentiria
seguro para mostrá-lo publicamente. Quanto à entrevista de
Pedro Collor, Veja jamais a teria publicado se não identificasse nela elementos de verdade que a opinião pública já reconhecia, se não pelo primeiro plano, ao menos pelo segundo plano
das mensagens dos meios de comunicação. Em síntese, se não
fosse Veja, cedo ou tarde outro grande veículo de comunicação
iria desfechar o golpe mortal contra Collor. É que Collor se
tornara politicamente vulnerável, entre outros motivos em
razão do fracasso da política econômica, e independentemente
do controle aparente dos meios de comunicação (primeiro plano) por seus asseclas e aliados.
Quando eleito, e nos primeiros meses de exercício do mandato, Collor era apontado entre os especialistas como um fenômeno de competência no uso da mídia. Quando submetido à
bateria do movimento do impeachment, parecia uma caricatura de si mesmo. Entretanto, se se compara algum dos seus
discursos de campanha com o pronunciamento na TV em que
se defendeu dos ataques do irmão, verifica-se que não havia
nenhuma mudança essencial quanto à técnica de exposição,
as ênfases, o intimismo cúmplice com o telespectador. Mas a
fala da campanha se revelou de extrema eficácia, enquanto o
pronunciamento defensivo logo se tornou um fiasco.
Não é tanto o conteúdo da mensagem o que sempre importa, mas muitas vezes é seu contexto. Isso é um problema de
razoável magnitude para a teoria da conspiração, já que é infinitamente mais dificil controlar o contexto do que o conteúdo
da mensagem. Caímos, aqui, no campo fascinante da teoria
dos sistemas complexos, ou, mais simplesmente, da Teoria do
Caos. Num sistema complexo, não é possível estabelecer uma
relação de causalidade estrita (determinismo) entre um estado caótico e uma ordem que dele emerge, na aparência, de
forma aleatória. Veja-se, por exemplo, um tornado: há. uma
ordem no tornado, reconhecida por sua forma espiralada ou
pela sucessão de formas espiraladas que assume, mas, a par-

tir das condições atmosféricas antecedentes, não é possível
prever exatamente a forma de sua emergência.
Vejamos um sistema bem mais simples, o da ola mexicana,
popularizada na Copa de 70 pela transmissão de TV. Para que
a ola aconteça, os elementos individuais presentes num estádio, cujo comportamento coletivo normal pode-se observar de
longe como caótico, têm que se comportar obedecendo a uma
regra simples: "Levante-se e sente-se depois do elemento à
sua esquerda (ou direita)". O ato de levantar-se e sentar-se é
de·óbvia simplicidade, além de pouco significativo, mas o efeito de onda que dele emerge, quando se observa o conjunto, é
de extraordinário valor estético, como uma onda humana que
progride para a direita ou para a esquerda.
Suponhamos agora que um grupo de conspiradores, dentro do estádio, decida promover sua ola: como estão dentro do
estádio, ou seja, dentro do sistema complexo, podem tentar
ordená-lo transmitindo comandos de levantar-se ou de sentar-se para outras pessoas à sua volta, ao alcance dos seus
meios de comunicação, mas não têm certeza absoluta de que
serão obedecidos no tempo certo. Se adotarmos o princípio de
que as que estão mais perto obedecerão mais facilmente, em
razão de algum tipo de estímulo, vai acontecer que algumas
ou muitas pessoas que estão longe não obedecerão, mesmo que
queiram, e a ola não se formará ou desaparecerá numa forma
caótica.
E sse exemplo simples mostra que, em sistemas muitíssimo mais complexos, como são as sociedades humanas, só o
controle absoluto dos meios de comunicação, dos meios de
estímulo e dos meios de punição, capazes de assegurar que
cada indivíduo obedeça uma regra estabelecida sem relação
direta com o conjunto, poderia garantir o sucesso de uma conspiração que vise a ordenar um comportamento coletivo. Não
contesto que isso tenha sido ou continue sendo tentado, dada
a infinita arrogância de algumas personalidades individuais
humanas, mas sustento que não há evidência histórica de
que tais tentativas prosperaram, ou prosperem, no sentido
dos objetivos desejados.
A razão teórica dessa impossibilidade prática, bem conhecida pelos que estão familiarizados com a Teoria do Caos, diz
respeito a fenômenos profundos que estão no limite entre as
leis causais do determinismo e as leis de probabilidade. Nos
sistemas complexos, qualquer imperceptível alteração nas condições iniciais provocam transformação consideráveis nas con-

dições finais. Isso sugeriu a poética metáfora para descrição
de fenômenos atmosféricos (caóticos), difundida pelo fascinante
livro de J. Gleick, segundo a qual uma borboleta que bate as
asas na Patagônia produz, por interações sucessivas, imprevisíveis e incontroláveis dos elementos atmosféricos, um tufão
na Califórnia.
Isso se exprime também por uma curiosa metáfora do folclore inglês, segundo o qual foi por obra de uma sucessão de
fatos fortuitos que, levando à derrota na batalha de Bosworth,
em 1485, Ricardo III perdeu o trono para o sucessor Tudor,
Henrique VII:
Por causa de um prego, perdeu-se a ferradura;
Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo;
Por causa do cavalo, perdeu-se a montaria;
Por causa da montaria, perdeu-se a batalha;
Por causa da batalha, perdeu-se o Reino.
E tudo porque se perdeu um prego.
Por serem essencialmente caóticos, os fenômenos sociais,
assim como os atmosféricos, são incontroláveis. Ou, mais rigorosamente, qualquer pequena perturbação impossibilita seu
controle. No entanto, por que há tanta ordem (e não desordem) nas sociedades? Por que não vivemos em permanente
revolução, segundo os impulsos dos interesses individuais concorrentes e conflitantes? Talvez possamos começar a entender
isso se entendermos como surgiu a ola mexicana. Para simplificar, suporei simplesmente que ela surgiu por acaso, mas só
se realizou efetivamente sob o estímulo da televisão. Outras
olas, talvez centenas ou milhares, existiram anteriormente nos

Por serem e s s e n e i a 1 m e n t e
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assim como os atmosféricos, são
incontrolável • Qualquer pequena perturbação impossibilita seu controle
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estádios, desde os gregos, mas eram olas virtuais, não existentes realmente porque não percebidas: não havia televisão
para registrá-las e, pelo registro, estimular sua repetição.
A ola casual pode ser um fenômeno muito mais freqüente
do que as pessoas imaginam. Levantar-se e sentar-se depois
do sujeito da esquerda pode ser um comportamento instintivo,
inteiramente explicado dentro das regras comportamentais de
emulação individual. É mais fácil isso acontecer em qualquer
tempo por acaso, levando à emergência espontânea de uma
ola, do que por uma imposição de regra externa no tempo, que
pode ser recusada ou não entendida por muitos indivíduos,
tornando caótico o comportamento coletivo.
A conspiração, cujos fundamentos filosóficos subjacentes é
o determinismo causal, é um esforço de negar a interferência
do acaso (ou da liberdade individual) nos negócios humanos.
Entretanto, são múltiplas as provas de que Deus joga dados,
sim. E não estão apenas na Física Quântica. Podemos ser um
Universo inteiramente construído sobre probabilidades. E é
espantoso que ele funcione. O que o leva a funcionar? Ou, dito
de outra forma, como a ordem pode emergir do caos? E, ainda,
para os propósitos deste ensaio: por que a ordem que emerge
do caos é uma ordem casual, e não a ordem específica no tempo, visada por um grupo de conspiradores?
Alguém que ganha na loto pode imaginar que acertou nos
números sorteados. Fisicamente, aconteceu o contrário: foram
os números sorteados que acertaram os números assinalados
na cartela. Não foi o ganhador quem escolheu a sorte, mas a
sorte que o escolheu. Isso pode parecer duas formas equivalentes de dizer a mesma coisa, mas não é. Quando a pessoa
pensa que escolheu os números da sorte, ela, implicitamente,

.

está raciocinando segundo o determinismo. Implicitamente,
ela acha que escolheu os números certos por um conjunto de
regras identificáveis.
Se ela tenta reconstituir as relações causais que a levaram
aos números sorteados, pode fazer o seguinte raciocínio: saí de
casa a tantas horas (e isso sugeriu um número), fui para a
lotérica na calçada da esquerda (isto sugeriu par ou ímpar), vi
no sinal de trânsito a placa de um carro dirigido por uma loura
de olhos azuis (outro número), tropecei no cruzamento (outro
número) ... e assim por diante, infinitamente. É possível que
ele reconstrua todo um roteiro lógico causal que determinou a
escolha dos números sorteados. Mas foi realmente isso que
explica por que ganhou?

C ertamente que não. Tanto assim que, se ele repetir exatamente a experiência na semana seguinte, seguindo sugestões
similares, nada garante que vá ganhar de novo. Ele ganhou
simplesmente porque coincidiu que as bolas do globo da sorte
"escolheram" aleatoriamente os números que ele havia escolhido de forma determinística ou não. Quem comandou a última palavra de todo o processo foi o acaso. A evidência disso é
que a experiência exitosa não se repetirá, não obstante todo o
esforço que venha a fazer na escolha rigorosa dos números,
segundo a experiência pregressa, numa nova aposta.
A regra de ouro da probabilidade, oposta à do determinismo, é que cada experimento é independente do anterior e do
seguinte, o que leva a resultados também independentes, comandados pelo acaso. Por isso é difícil dizer de experimentos
humanos que sejam absolutamente fortuitos: os homens não
agem de forma inteiramente independente de outros homens
no presente, e muito menos de forma inteiramente independente de seu próprio passado. É isso que dá aos teóricos da
. A conspiração, cujos conspiração a idéia de que os processos sociais podem de algufundamentos ma forma ser controlados para seus próprios fins.
Há diferentes formas com que homens ricos e poderosos
filosóficos
subjacentes podem levar outros homens a agir segundo os interesses deé o determinismo les, seja individualmente, seja socialmente, seja através de
causal, é instituições. A única realmente eficaz, pelo menos por algum
um esforço tempo, é a coação, mediante o uso dos instrumentos de viode negar a lência, diretamente ou via Estado. Como isso está fora de
i n t e r f e r ê n e i a , questão num sistema democrático, onde o poder se materiad o a e a s o liza no processo legislativo, restam a cooptação, pela convernos negócios gência de interesses, e a persuasão, pela propaganda. Já se
humanos examinaram acima os aspectos relacionados com propagan-
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da, quando tratei da impossibilidade de controle absoluto dos
meios de comunicação, de forma que podemos passar ao controle pela cooptação.
Aí, sim, temos a possibilidade de uma influência decisiva
dos ricos e poderosos sobre os destinos das sociedades. A cooptação, aqui, baseia-se rigorosamente no princípio marxista já
citado de que a ideologia de uma sociedade é a ideologia da
classe dominante. No campo do Direito, onde a ideologia da
sociedade se codifica em regras de conduta e de sanção, o processo de cooptação atinge o ápice de sua eficácia quando o dono
de um barraco na favela se sente investido de prerrogativas
de proprietário do mesmo tipo essencial que as dos donos do
Grupo Votorantim, das Organizações Globo ou da Microsoft.
Ou seja: o princípio do Direito de Propriedade ignora escalas,
de forma que põe do mesmo lado na defesa de sua proteção o
favelado e o bilionário. Na essência, é isso que explica a estabilidade da ordem legal capitalista.
É possível que, tendo em vista a forma como as relações
humanas se estabelecem, o princípio da propriedade privada
seja defendido também pelos que não a detêm, pela força da
simples expectativa de detê-la. Além disso, os marxistas não
conseguiram, mesmo que o tenham tentado conceitualmente,
fazer uma separação rigorosa, na prática, entre propriedade
em geral e propriedade de meios de produção. Esse debate político será retomado no futuro, em algum momento, mas até
que isso aconteça os progressistas do mundo talvez se convençam de que, dada a impossibilidade imediata de acabar com o
capitalismo, entre outros motivos pela ampla aceitação nas
sociedades do princípio do Direito de Propriedade, compete,
racional e politicamente, regulá-lo.
A eficácia da ideologia não reside na valoração do direito
individual de propriedade mesmo para os que têm pouco ou
nada têm, mas na proteção da concentração abusiva da propriedade por uns poucos com base nos mesmos princípios de
suposto interesse comum. Essa operação se produz pela cooptação de. corações e mentes. Trata-se de uma conspiração?
Não. Este é o jogo aberto do liberalismo e do neoliberalismo.
Não há nada de secreto. A Sociedade Liberal Mont-Pélérin,
citada por Abreu, por exemplo, difunde essas idéias abertamente, a partir dos textos de liberalismo radical de Hayek
ou de Friedmann. À medida que os homens em geral querem
ser livres, a ideologização do capitalismo liberal funciona,
pois a exaltação da liberdade individual tem o condão de dar
ao meu porteiro (caso ele leia Hayek) a mesma sensação psi-

i cológica de liberdade de um Bill Gates!
1
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O perigo, portanto, não está nas conspirações secretas, mas
no jogo ideológico de rotina que submete de forma insidiosa
milhões de homens aos interesses exclusivos de uns poucos.
Numa sociedade complexa como a norte-americana ou a inglesa, eixo dos experimentos conspiratórios denunciados por
Abreu, a luta secular entre um grau maior ou menor de regulação do capitalismo, levando a tremendas transferências de
renda e de riqueza na economia política, se trava mais ou menos às claras, com o objetivo expresso de influir diretamente
no processo legislativo, onde afinal se decidem as questões de
poder, de renda e de riqueza.
A tendência de ver conspiração em tudo é o produto, muitas vezes, de nossa rejeição a ver a realidade crua do jogo de
poder que se desenrola claramente à nossa volta. Nós temos
um senso de justiça que eventualmente repudia decisões genuinamente democráticas. Quando o Congresso norte-americana aprova uma redução de impostos que beneficia sobretudo os ricos, parece (e certamente é) uma injustiça contra os
pobres. Mas não é uma injustiça contra a maioria. É bem possível que a maioria dos contribuintes americanos que pagam
impostos saia ganhando, muito embora os ricos ganhem mais.
Pode ser uma injustiça, sim, por algum critério valorativo externo ao jogo democrático, mas não é produto de conspiração.
É produto da influência sobre o Congresso dos interesses da
maioria afluente, não necessariamente contrária, mas no mínimo indiferente aos interesses das minorias pobres.

A conspiração que se vê em instituições como o Council of
Foreign Relations, a Comissão Trilateral ou o Royal Institute
of International Affairs se deduz mais da forma discreta (ou
secreta) como atuam do que de algum objetivo escuso identificado que perseguem. Pelo menos assim se pode concluir da
exposição de Abreu, que fala exaustivamente da forma de atuação dessas pretensas sociedades secretas e pouco dos seus
fins, a não ser o vago intento de dominar o mundo. Presumamos, contudo, que ele esteja certo, segundo aquela fórmula
genial do perseguido obsessivo: "Não é porque sou paranóico
que não tem alguém me seguindo."
Fico tentado em tranqüilizá-lo com a fórmula alternativa:
"Não é porque tem alguém atrás de mim que estou sendo seguido". O rito secreto, em muitas sociedades, é uma mera proteção contra intrusos considerados inconvenientes. É uma regra de clube fechado. Não é por ser secreta que uma reunião é
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conspirativa. Para ser conspirativa tem que haver um propósito de controle social ou, no mínimo, de influência decisiva, o
que requer, antes, um afinado consenso entre os próprios conspiradores quanto aos fins - o que é difícil de achar entre homens ricos, poderosos e... individualistas. Além do mais, nos
Estados Unidos, a história judicial aconselha cuidado com reuniões sigilosas, já que existe uma jurisprudência muito bem
definida contra conspirações.
E ntretanto, pode-se dizer das conspirações o que se diz das
bruxas: não acredito nelas, mas existem. Só que muitas delas
existem, na sociedade norte-americana, da forma mais insuspeita possível: ali as grandes conspirações "secretas" são públicas. Elas se apóiam firmemente no direito à privacidade e
no direito de associação, e têm como lemas os valores tradicionais norte-americanos. Tomem a Associação Norte-Americana do Rifle, presidida por Charlton Heston: é uma entidade
inequivocamente pública, aberta, transparente. Contudo, não
está entre seus propósitos colocar um instrumento de agressão na mão de todo norte-americano, debaixo da ideologia do
direito à defesa armada? Não se pode chamar isto de conspiração contra a vida?
E, como estamos falando de vida, que tal uma conspiração
para fazer a guerra nuclear contra a União Soviética? Ela existiu (talvez ainda exista) sob o nome de Comitte for the Present
Danger, organizado em 1975 sob a presidência do então diretor da CIA, George Bush (pais), à qual o candidato presidencial Ronald Reagan aderiria em 1979. Não se pode chamá-lo
de um centro de conspiração, pois tinha endereço em Washington, serviço de relações públicas, agenda conhecida - na qual
se destacava o objetivo de evitar a ratificação do acordo de
controle de mísseis SALT II pelo Senado norte-americano. Mais
significativo, era seu propósito declarado levar a União Soviética à capitulação, fosse por estrangulamento econômico, fosse através de uma guerra nuclear "protegida" - segundo o
jargão dos scholars-estrategistas que Anatole Rapoport chamou de neoclausewitzianos, mas que qualquer um que tenha
lido Raymond Aron chamaria de lunáticos belicistas.
Com a eleição de Reagan, 29 dos 65 integrantes do CPD
foram elevados a posições de decisão nos Departamentos de
Estado e de Defesa em 1980. A conseqüência mais dramática
dessa "conspiração" pública foi colocar o mundo à beira de uma
guerra nuclear. Por influência desse grupo, na virada do primeiro para o segundo mandato de Reagan foram alteradcs os
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programas de computador que põem em ação de ataque simultâneo os três sistemas estratégicos baseados em terra, mar e
ar das forças nucleares norte-americanas. Essas mudanças
cruciais foram introduzidas no SIOP (Programa Operacional
Único Integrado), a parafernália eletrônica capaz de desencadear uma guerra nuclear contra os russos a partir do teatro
europeu.
A principal alteração, de acordo com fragmentos de diretivas presidenciais vazadas pelos grandes jornais norte-americanos e recolhidos pelo cientista canadense F. Knelman em
seu livro America, God and the Bomb, consistiu em recuar
para oito minutos pelo princípio do prêmio por resposta rápida o início de um ataque nuclear total à União Soviética a
partir do primeiro alarme sobre um suposto ataque soviético.
A questão, aparentemente acadêmica, era crucial para justificar a iniciativa de Reagan de destinar ao orçamento militar plurianual (5 anos), inclusive ao programa Guerra nas
Estrelas, 1,8 trilhão de dólares. Como um míssil soviético em
ataque levaria 36 minutos para mergulhar em território nacional norte-americano (trata-se de míssil disparado de terra;
não se mencionava a frota indetectável de submarinos nucleares, pois contra esta não há dispositivo de defesa), o programa
Guerra nas Estrelas só se justificava (ignorando os submarinos) se houvesse uma capacidade efetiva de interceptá-lo no
meio da trajetória, isto é, no mínimo 18 minutos depois do
disparo.
O mesmo tempo é o que levaria um míssil americano, disparado de terra, para alcançar o míssil hostil na estratosfera.
Entretanto, seria necessário um sistema de detecção instantânea do início do ataque. Para qualquer efeito prático, não há
possibilidade de alcançar o míssil antes que cruze o ponto médio
da trajetória, portanto já desabando sobre o território norteamericano, a não ser de uma base em órbita.
O programa Guerra nas Estrelas, que agora o Bush filho
tenta ressuscitar, pretendia pôr bases em órbita. No contexto
da Guerra Fria, contudo, era preciso contar com a boa vontade
dos estrategistas soviéticos para não atacarem primeiro. Como
a arte do estrategista consiste justamente em entrar na consciência do estrategista adversário e pensar como ele - , a fim
de antecipar sua ação provável, para que, pela rapidez da iniciativa, se possa anular pela própria ação fulminante a capacidade virtual do outro de agir primeiro - , o tempo constitui a
ficha de maior valor no jogo da guerra.
Foi para ter mais e melhores fichas que os lunáticos de
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Reagan, liderados por Richard Allen, conselheiro de Segurança Nacional, alteraram o SIOP a fim de reduzir para oito
minutos o tempo de resposta a um presumido primeiro ataque soviético, limitando a um nível de redundância os sistemas de checagem para confirmar se um disparo captado na
tela de controle eletrônico é um disparo real. Ficaram assim,
soviéticos e norte-americanos, mas nós também, os exemplares manipulados da raça humana, assim como o também inconsciente mundo animal e a própria Terra, a oito minutos
de uma guerra nuclear disparada por um programa de computador que errasse no alarme e errasse também na checagem de verificação.
Pessoas que confiam na infinita precisão das máquinas
talvez se impressionem pouco com isso, mesmo quando o que
está em jogo é uma guerra nuclear, pois acham que um computador não falha duas vezes. Existia, porém, outros dados
alarmantes. O sol, de tempos em tempos, entra em ciclos de
alta atividade, e um desses cairia exatamente em 1989, 90 e
91. Satélites de comunicação, que são o instrumento-chave de
controle, coordenação, comando e informação das forças estratégicas, voam em órbitas elevadas, sendo os primeiros alvos
presumíveis de um primeiro- ataque numa guerra nuclear.
Nessas altas órbitas, ninguém sabia o que poderia ocorrer com
os satélites, nas condições de atividade solar previstas, mas de
natureza física inteiramente desconhecida.
Se a excitação solar levasse à queda casual de um satélite
do aparato estratégico norte-americano, o sistema de alerta
dispararia e, com ele, o sistema de checagem rápida. Se outro
satélite caísse simultaneamente pelo mesmo motivo, então não
seria caso de checagem, mas um sinal de ataque iminente. E
se a causa fossem mesmo mudanças atmosféricas tão violentas, possíveis porque experimentalmente desconhecidas, que
levassem à queda de todos os satélites de comunicação norteamericanos e soviéticos, então seria um sinal definitivo para
os dois lados de um primeiro ataque inimigo.
Hoje estamos a uma distância de mais de dez anos da
Guerra Fria, de forma que podemos controlar nossas emoções a respeito desses assuntos porque, afinal, a guerra total
não aconteceu. Contudo, estive na Alemanha no início de 1985,
por coincidência, na mesma época em que Richard Allen percorria alguns grandes centros alemães para explicar a viabilidade de sua "guerra nuclear protegida". Os alemães não
gostavam nada disso, na verdade estavam em pânico, pois
não era muito fácil para eles aceitar a idéia de uma guerra
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em que seriam os primeiros a serem incinerados, enquanto
seus protetores norte-americanos cuidavam de criar um escudo para seu próprio território.
Em 84 e início de 85 foi, justamente, o tempo mais quente
da provocação dos schollars-belicistas norte-americanos contra os soviéticos. Em Reikjavic, onde se encontraria com Mikhail Gorbachev em 85, Reagan recusou-se a fazer qualquer
tipo de concessão pelo progresso das negociações de desarmamento. A reunião foi claramente sabotada por Donald Reagan, seu chefe de gabinete, outro membro do CPD, conforme
testemunhou em sua autobiografia o milionário Armand Hammer, pioneiro das relações norte-americanas com a União Soviética. Gorbachev, ao contrário, fez todas as concessões possíveis, contrariando sua linha-dura. Foi graças a ele que os acordos de redução de mísseis de médio porte na Europa puderam
ser recuperados mais tarde e assinados.

Por motivos óbvios, foi um líder alemão, Helmut Schmidt,
quem mais se indignou com o caminho tomado pela estratégia
belicista norte-americana. Como Abreu identifica Schmidt
como um dos membros da Trilateral, e atribui à Trilateral propósitos secretos nefa,ndos, vale a pena visitar um pequeno livro escrito por Schmidt em 88 e que resumia uma dezena de
conferências que proferiu na Universidade de Yale, nos Estados Unidos (talvez a convite da Trilateral). Com um nome bem
sugestivo, A Great Strategy for the West, o livro aponta três
grandes desafios para o Ocidente: 1) promover uma política de
sincera convivência pacífica com a União Soviética, em confronto direto com o belicismo militante de Reagan; 2) reduzir
a presença física norte-americana no front com o Leste euroJULHO·AGOSTO · SETEMBRO 2001
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Vigiai e orai, pois, não pelo que os ricos e
poderosos fazem em segredo, mas pelo
que fazem publicamente em nome de
valores elusivos que a p e n a s
recobrem interesses de grupos
peu; e 3) resolver de forma não-convencional o problema da
dívida externa dos países da América Latina.
Desses três objetivos, o menos trivial como iniciativa de
um líder alemão era o segundo: para "desobrigar" os americanos de manterem um grande contingente na Europa Ocidental para enfrentar as tropas terrestres soviéticas, superiores
em número, ele propunha a reintegração de 15 divisões das
forças francesas na OTAN, ao lado de 17 divisões alemães,
ficando o comando destas a cargo de um general francês. Esse
arranjo pode parecer fantasioso hoje, mas, na época, era a conseqüêl).cia lógica da doutrina militar americana segundo a qual,
para compensar a inferioridade ocidental em forças convencionais, os Estados Unidos se negavam a comprometer-se a
não usar primeiro armas nucleares contra os soviéticos na eventualidade de uma guerra na Europa. Submeter as forças alemãs ao comando francês, para Schmidt, parecia então o caminho mais prático de assegurar o equilíbrio de forças convencionais na Europa, dispensando a arriscada "proteção" nuclear norte-americana.
A "rendição" posterior da União Soviética tornou obsoletas
as propostas do líder social-democrata alemão, exceto quanto
ao ponto que nos interessava diretamente, isto é, a dívida externa da América Latina. Sob o sucessor de Reagan, George
Bush, a dívida foi renegociada em bases não-convencionais,
como queria Schmidt, com um rebate de 35% no estoque para decepção de ideólogos brasileiros como Roberto Campos
ou operadores como Maílson da Nóbrega, que achavam que
era uma vergonha pagar menos que o devido segundo as escorchantes taxas de juros que nos foram impostas desde 1980.
Mas teria a União Soviética se "rendido" aos Estados Uni108
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dos, vencida pela "conspiração" aberta do CPD? Se verificarmos a marcha das relações soviético-americanas no segundo
mandato de Reagan, veremos que acordos fundamentais de
controle armamentista foram conseguidos por Gorbachev antes do fim da União Soviética. Mais do que isso, eventos absolutamente fortuitos liquidaram com boa parte da liderança
belicista que se apoderara de cargos-chave no primeiro mandato de Reagan. Richard Allen, o teórico da "guerra nuclear
protegida", foi afastado por corrupção e tráfico de influência.
Proeminentes pastores eletrônicos, que constituíram com a
Maioria Moral e os schollars-estrategistas a poderosa coalizão
conservadora que levara Reagan ao poder nos dois mandatos,
acabaram envolvidos em desmoralizantes escândalos sexuais.
Donald Regan, o poderosíssimo chefe de gabinete, foi afastado
em razão de intrigas palacianas.
A perda de poder dos schollars-belicistas levou a uma
maior flexibilidade de Reagan e seu sucessor Bush nas negociações com os soviéticos. Os acordos de redução de arsenais
acabaram saindo. Assim, por obra do acaso, talvez tenhamos
escapado de uma guerra nuclear preparada por um think tank
de Washington, às claras, no nariz de todo mundo, com serviço
de relações públicas e entrevistas coletivas. Isto, diga-se de
passagem, não tem nada de paranóia: Reagan, nos tempos
exaltados de seu primeiro mandato, chegou a preparar psicologicamente o povo norte-americano para a eventualidade de
uma guerra com a União Soviética quando disse publicamente acreditar no Armagedon, a luta final, apocalíptica, entre o
Bem e o Mal!
Eventos recentes e remotos da história norte-americana
nos aconselham a temer não as sociedades secretas dos ricos e
poderosos em operação nos Estados Unidos, mas as poderosas
operações abertas dos grupos de interesses políticos que manipulam a (de qualquer modo) admirável democracia da América. O macartismo, algo que enodoa a história americana da
segunda metade do século XX, nada deveu à Inquisição, se
não justamente a publicidade e a manipulação da opinião pública. Nunca a democracia foi tão enxovalhada por aqueles que
falavam em seu nome. Não obstante, era uma conspiração
aberta, sem segredo, contra a mais fundamental das liberdades individuais - a liberdade de pensamento.
V igiai e orai, pois, não pelo que os ricos e poderosos fazem
em segredo, mas pelo que os poderosos fazem publicamente
em nome de valores elusivos que apenas recobrem interesses
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de grupos. Conspirações implicam estratégias, e estratégias,
como mostrado acima, estão sujeitas a interferências de outros homens, de instituições e do acaso. No limite, são engolfadas pelo caos. Já os interesses acompanham passo a passo todas as ações humanas, e, a cada ação, podem ser reconstituídos e redirecionados, negociados e ampliados, mediante manobras rápidas e golpes de oportunismo sem qualquer relação
com uma cadeia intrincada de causalidades e relações.
Justamente por isso acredito na informação de Abreu de
que o banqueiro Jacob Shiff e outros magnatas financiaram os
bolcheviques. Tratava-se de cortejar um novo governo e um
país imenso. Como ninguém sabia o que era comunismo, tudo
devia resumir-se às garantias, ou às promessas de negócios
futuros. O segredo em torno disso não deve admirar, pois é da
natureza de qualquer operação bancária. Seria uma infâmia,
de qualquer modo, achar que Schiff queria promover o comunismo no mundo - e um excesso de consideração para com o
senso de previsão dos banqueiros achar que ele já jogava então com a possibilidade do fim do socialismo real em 70 anos!
Então não sobra espaço para conspirações bem-sucedidas
no mundo? Talvez sobre. Vejamos o FED, o Banco Central
norte-americano, que muitos conhecem como o Templo. Na
verdade, ele parece um centro institucionalizado da mais secreta de todas as conspirações contra o homem comum. O FED
decide sigilosamente sobre taxa de juros e disponibilidade de
crédito, algo que afeta a vida de rigorosamente quase toda a
população norte-americana e, dada a função do dólar como
moeda internacional, de grande parte da população mundial.
Cada vez que aumenta a taxa, transfere centenas de bilhões
de dólares de devedores para credores. Cada vez que a diminui, procede o caminho inverso.
Os segredos do FED são protegidos pela alta especialização. Quase ninguém no vasto globo entende razoavelmente de
política monetária. Ouso dizer mais: são poucos os economistas que a procuram entender. A pessoa de boa-fé acha que os
movimentos de taxas de juros, determinados por uma entidade abstrata chamada mercado, são simétricos e, portanto, se
neutralizam. Mas o fato é que a maioria das pessoas ignora
que o FED controla a oferta de dinheiro (comandando o mercado) e, principalmente, que sua taxa básica incide sobre moeda circulante (reservas bancárias), e não sobre poupança. O
devedor, em última instância, é o governo norte-americano. A
rigor, dinheiro na função de dinheiro (não de poupança) não
deveria render juros para ninguém, pelo motivo muito sim-

ples de que o dinheiro que está no seu bolso, pronto para ser
aplicado numa compra, não pode receber o mesmo prêmio de
um dinheiro imobilizado (poupança). Se você quiser ganhar
juros sobre dinheiro, tem que aplicá-lo, isto é, pará-lo por algum tempo numa caderneta, num CDB ou noutra forma de
aplicação. Mas isso só se aplica ao dinheiro do comum dos
mortais. Com o de um banco comercial é diferente.

A institucionalidade do chamado open market ou overnight
consiste justamente em arranjar as coisas para que os bancos
e as corporações çom grandes saldos de caixa ganhem juro sem
ter que parar o dinheiro por mais de um dia. Quem paga a
conta, como dito, não é, em regra, um tomador privado, mas o
governo. Em última instância, o contribuinte. Em ultíssima
instância, o pobre, à medida que recursos tributários ou fiscais são desviados de gastos com serviços públicos ou com investimentos essenciais, de interesse dos menos afortunados,
para ficarem à disposição dos ricos sob a forma de juros correntes vencidos ou dívida mobiliária pública pendente. As taxas diárias podem parecer insignificantes, mas dado o estoque
de dinheiro em circulação é fabuloso (uns 80 trilhões de dólares anuais), os ganhos tornam-se altamente expressivos.
À medida que dinheiro disponível à vista rende juros para
os bancos, a inflação monetária passa a ser uma exigência do
funcionamento do sistema bancário. De fato, se é a autoridade monetária que deve os juros, por si ou pelo governo, terá
que emitir moeda ou títulos para pagá-los, sem qualquer correspondência com a produção (banco não produz nada, exceto dinheiro). A teoria monetária convencional, contudo, construiu uma relação de causalidade inversa, pela qual os juros
sobre a moeda são justificados como uma compensação pela
inflação. Como quase ninguém entende do assunto, essa autêntica acumulação primitiva continua às soltas, à margem
até da indignação de uma opinião pública, mantida na ignorância.
É curioso que a sociedade norte-americana nem sempre se
comportou tão indiferente em relação à política monetária. No
começo do século XIX, a campanha do presidente Andrew
Jackson se apoiou na promessa de liquidar com o Banco dos
Estados Unidos, o primeiro banco central privado do país, feito à imagem do Banco da Inglaterra, e que era considerado
(com razão) excessivamente contracionista. A promessa foi
cumprida, e o Banco dos Estados Unidos morreu de inanição
poucos anos depois da posse de Jackson, tendo a jovem repúJULHO·AGOSTO·SETEMBRO 2001
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blica sobrevivido muito bem sem ele pelas décadas seguintes.
No fim do século, um grande movimento popular ganhou o
meio-oeste e o oeste norte-americano em favor da criação de
um banco central emissor de moeda fiduciária, para contornar
a restrição física de ouro e de prata, base do sistema monetário bimetalista que então prevalecia. É curioso como um assunto tão complexo quanto a política monetária possa ter-se
tornado o tema da conversação ordinária de fazendeiros e pequenos negociantes nas portas das igrejas, nos piqueniques e
nos salões. Eles estavam rigorosamente com a razão: o padrão-ouro ou pra:ta se tornara contracionista.
P ara uma economia industrial aberta e fortemente exportadora, como a Inglaterra, fazia sentido o padrão-ouro, à medida que a eventual escassei de ouro (e, conseqüentemente,
de crédito interno) acabava sendo compensada pelo aumento
das exportações, levando à recepção de ouro do exterior. Na
economia continental norte-americana, voltada para dentro
de si mesma, na vigência do padrão metálico era difícil escapar da escassez de ouro, prata e crédito. Justamente por isso
os rudes fazendeiros do meio-oeste puseram abaixo o Banco
dos Estados Unidos. Agora, no fim século, queriam, sim, um
Banco Central, mas um Banco Central emissor de moeda fiduciária, apoiada na força de produção e de comercialização da
própria economia, e não na presença de uma dada quantidade
de um determinado metal precioso.
O movimento pela criação do Banco Central emissor tornou-se uma poderosa força política nos Estados Unidos no início do século passado, apoiado sobretudo no empreendedor
1!_lédio norte-americano. Era visto com desconfiança e desprezo por Wali Street, que temia perder os privilégios inerentes à
escassez do crédito. Longe de ser uma conspiração secreta, era
uma mobilização de massa que ameaçava assumir uma escala
irresistível. Deram-lhe, os banqueiros d~ Nova Iorque, um nome
pejorativo, que serviria de rótulo futuro para qualquer movimento de base que desafie as elites da alta finança: movimento populista.
Por curioso que possa parecer, o primeiro dos muitos movimentos populistas da era moderna pressupunha familiaridade com um tema que os posteriores especialistas em política
monetária cuidaram de enterrar bem abaixo do nível de entendimento acessível ao grande público. Mais do que isso, aqueles rudes_fazendeiros estavam rigorosamente certos: o padrão
ouro ou prata era uma estupidez, contrária ao desenvolvimen110 PINEL

to do país, e só favorável aos banqueiros que ganhavam mais
administrando moeda escassa. o·movimento populista caminhava para fazer um presidente da República ou influir decisivamente na eleição de um simpatizante quando foram descobertas grandes minas de ouro e prata na Califórnia. Moeda
metálica e crédito nela baseado explodiram no interior. O movimento perdeu a razão de ser.
É nesse contexto que, apenas alguns anos depois, nasce o
FED, sob o primado dos banqueiros da costa leste. Tinha que
ser em segredo, sim, como contou Abreu, talvez para não despertar das cinzas o fogo dormido dos populistas. O FED surge
como uma rede de proteção recíproca daqueles que se preparavam para ser os banqueiros mais poderosos do mundo, os
quais, em contrapartida, forneciam ao capitalismo exultante
da segunda revolução industrial a base financeira para a expansão, a centralização e a concentração do capital, possibilitando ao mesmo tempo a um Estado que se preparava para a
guerra uma base de financiamento confortável. Assim mesmo, foi uma solução de compromisso: os populistas vigiavam
de longe, de forma que a filiação ao FED (com os concomitantes requerimentos de reservas) era voluntária, o que possibilitou a alguns milhares de bancos do interior continuar gerando
crédito sobre metal precioso sem as restrições inconvenientes
de um banco central.
Foi aos poucos que o FED estendeu suas asas sobre o conjunto do sistema monetário dos Estados Unidos e do mundo.
Sua atuação desastrada encontra-se na origem da Grande
Depressão, o que lhe custou mais ou menos cinqüenta anos de
contenção, determinada pelo New Deal e pela política de estado do bem-estar social que se seguiu à Segunda Guerra pela qual o pleno emprego, mais do que a estabilidade monetária, se tornou o objetivo central da política econômica. A revanche, porém, embora tardia, foi fulminante. Em 1979 mudaram drasticamente as práticas operacionais do FED, do que
resultaram taxas reais de jjp'OS e restrições monetárias sem
paralelo na história americana.
Esta, sim, parece uma conspiração dentro da estrita definição de Abreu: um conluio de homens ricos e poderosos, agindo secretamente, mudou as regras da política monetária de
forma a atender os interesses específicos de seus constituintes
ricos e poderosos. Foi uma revolução de paradigma. Nos quase
cinqüenta anos que se seguiram ao New Deal, as taxas básicas reais de juros oscilaram em torno de 2%anuais, negativos.
Nas duas décadas que se seguiram a 1979, as taxas básicas de

juros saltaram para 2% positivos, em média. Acham pouco?
Recordem-se do que se disse acima: taxas básicas incidem sobre dinheiro circulante, não sobre poupança. Não há nenhuma razão para que o Estado lhes assegure juros, em especial
juros reais positivos.
As circunstâncias que possibilitaram o êxito continuado
dessa conspiração foram de várias naturezas. Em primeiro
lugar, a inflação alta dos anos 70 enfraqueceu a resistência
política à chamada política monetária restritiva. Em segundo
lugar, aumentou consideravelmente a proporção dos norteamericanos possuidores de ativos financeiros líquidos, benefi·
ciários, portanto, de juros reais elevados. Mas a razão decisiva, a meu juízo, foi outra: o sucesso da conspiração se deveu ao
fato de que a política monetária, contrariamente ao que ocor·
ria ao tempo do movimento populista, se tornou o assunto re·
servado e exclusivo de uma confraria de economistas e banqueiros. Estes conseguiram passar a idéia, mediante derivações sofisticadas da velha teoria quantitativa da moeda, de
que os interesses da sociedade, em matéria de dinheiro, se con·
fundiam com os interesses deles, os ricos e poderosos.
Isso leva a um terceiro postulado: para uma conspiração
ser bem-sucedida as coisas devem estar colocadas de tal modo
que o sucesso ocorre mesmo sem conspiração. O jeito corrente
de falar dá conta disso quando se diz que os fatos conspiram
contra ou a favor de alguma coisa. De alguma forma, interesses amplos da sociedade norte-americana foram contemplados com a mudança de 79/80 da política monetária. Não seria
nada de surpreender, diante disso, que, se fosse levada a um
plebiscito, a política adotada pelo FED saísse vitoriosa. Em
síntese, para desmontar essa conspiração, seria necessário
implodir toda a cadeia de interesses reais e ideológicos que
suportam a idéia de políticas monetárias restritivas como meio
de baixar ou evitar a inflação. E seria necessário, além disso,
algo ainda mais implausível: que os ricos, em maioria, tomas·
sem em conta, generosamente, os interesses dos pobres.
T alvez a forma mais pedagógica de demonstrar a ineficácia da conspiração em matéria de interesse coietivo amplo
seja recuperar da história eventos que seguiram um caminho aparentemente lógico, ou conspiratório, mas sem que ninguém de fato os tivesse monitorando. Kaplan chama isso de
"lógica reconstruída". Tomemos, por exemplo, o golpe de 64
e, dez anos depois, o processo de abertura política no Brasil.
Primeiro o golpe. A recuperação documental das articulações

de militares e civis que levaram ao golpe dificilmente se enquadram naquilo que Abreu chama de conspiração. Houve,
sim, a proliferação de pólos de insatisfação com o governo
Goulart pelos meios militares e civis de todo o país, mas nada
que configurasse uma estratégia deliberada de golpe, com
comando centralizado. A conspiração semipública se deu depois, não antes do levante em Minas. Aí, com as tropas já nas
ruas, é que os comandos se entenderam para derrubar Goulart. No caso do I Exército, tropas que saíram do Rio com a
missão de destruir as do general Mourão acabaram, depois
de alguns telefonemas dos generais, numa grande confraternização no Belvedere.
Quanto à abertura política, para alguns foi uma estratégia
fantástica do general Golbery do Couto e Silva. Para outros,
uma determinação do presidente Ernesto Geisel. Outros ainda acreditaram, com algum fundamento, que foi obra de extrema habilidade do (P)MDB. E há ainda quem acredite que
foi o resultado de uma conspiração da CIA, tendo em vista
desestabilizar o Projeto acional do regime militar.
Direi que foi uma obra comandada quase inteiramente pelo
acaso, num contexto de aspiração de liberdade por parte da
grande maioria da população brasileira. Isso não é apenas
análise política, mas aplicação de estatística. Se você quer tirar um cinco no lançamento de um dado, terá uma chance em
seis de acertar. Se repetir a jogada seis vezes, terá grande
chance de acertar uma vez. Se jogar tantas vezes quantas quiser, certamente tirará o cinco uma vez. Nlima situação política em que há um amplo desejo de liberdade, haverá sempre
algum, entre múltiplos eventos sociais e políticos, que coinci-

Não seria surpresa que, s e f o s s e
levada a um plebiscito ,
a política adotada pelo FED
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dirá com o desejo comum de liberdade. Esses eventos casu- foi uma reação da autoridade central a uma provocação da
ais, por serem coincidentes com o sentimento coletivo de fun- direita militar, o assassinato na prisão de Vladmir Herzog,
do, acabarão por se reforçar mutuamente, reforçando igual- que de certa forma atropelava a estratégia da abertura lenta,
mente a iniciativa que caminha na mesma direção.
gradual e segura. Esses eventos fortuitos reforçaram a linha
A abertura política brasileira parte de uma jogada estra- , da abertura, mas foram inequivocamente não-planejados.
tégica de largo alcance do lado politicamente mais fraco: o lançamento pelo MDB da candidatura do general Euler Bentes
em nenhum outro momento o acaso esteve mais precontra o general Figueiredo, o escolhido de Geisel, em eleição sente que no Riocentro. O atentado, em si, era algo banal na
indireta de cartas marcadas. Não era uma disputa para ga- rotina dos terroristas de direita, uma vez que muitas bomnhar do adversário, mas para dividi-lo. Para a queda do regi- bas vinham explodindo em bancas de jornais, sem falar nas
me militar não era suficiente que as oposições estivessem pre- mãos da inocente secretária da OAB, dona Lida. Sabia-se que
paradas para assumir o poder. Era necessário que os militares vinham da direita, mas não havia "provas" definitivas. Noviestivessem dele desgastados ao ponto de deixá-lo. Diante da dade era uma bomba que explodia no colo de um sargento, ao
anulação da cidadania e do debate político eficaz na praça pú- lado de um capitão, ambos do DOI-CODI. Não me estou refeblica, a candidatura Euler pretendeu levar a política para den- rindo às proporções potenciais do atentado, em pleno evento
tro dos quartéis. Em uma palavra, dividir os militares para de massa. Se a bomba tivesse explodido no lugar "certo" e
realçar a força da oposição. (Isso não quer dizer que, para par- matado algumas dezenas de pessoas, com a multidão em pâte da esquerda sonhadora do MDB, a candidatura Euler não nico pisot.eando outras tantas, estaríamos ainda diante de
era para ganhar, enquanto o fabuloso Hélio Jaguaribe chegou uma conspiração exitosa da direita militar, que atribuiria o
a cogitar da possibilidade de umputch oposicionista comanda- atentado à esquerda.
A obra do acaso foi a bomba explodir no único lugar que
do pelo general pára-quedista de extrema-direta Hugo Abreu!)
Vista de longe, a estratégia da abertura gradual deu certo. denunciava o autor evidente do atentado, de forma inequívoQuando olhada de perto, verifica-se que fatos realmente ex- ca. Se fosse em qualquer outro lugar, por obra de outro acaso,
traordinários tiveram que acontecer para que tal êxito ocor- poder-se-ia dizer que alguém a atirou de longe. Se fosse um
resse, e nenhum deles teve nada a ver com a habilidade estra- pouco para a direita, como tentou mostrar o inquérito forjado,
tégica do MDB ou a argúcia de Golbery. ~uanto a Geisel, seu poderia ter sido uma armadilha terrorista. Não. O acaso quis
último ato de "livre arbítrio" consistiu na demissão de Sílvio que fosse no colo do sargento, e mais: que o capitão ferido fosse
Frota do Ministério do Exército, por idiossincrasias pessoais. socorrido e levado para um hospital civil por uma sobrinha de
Isso por certo acentuou a divisão nas Forças Armadas. A de- um dos mais proeminentes líderes da oposição, Tancredo Nemissão do general Ednardo d'Ávila do comando do II Exército ves. Assim, o acaso quis dar plena publicidade, sem qualquer
possibilidade de dúvida, ao fato de que havia uma direita militar tentando desestabilizar o governo e promover um novo feA tentativa de chamento político.
A tentativa de acobertar os terroristas do Riocentro só
acobertar os
terroristas do fez prejudicar a reputação das Forças Armadas e abalar seu
Riocentro só fez moral como sustentáculo do regime. Vieram em seguida os
prejudicar a escândalos financeiros e as diretas-já, sempre uma combinareputação das ção de iniciativa e acaso, todos de extremo desgaste para os
Forças Armadas militares. Entretanto, para quem queria uma abertura grae abalar seu dual, como Geisel, nada seria mais conveniente do que entremoral como gar a primeira presidência civil depois do regime militar, não
sustentáculo a um arrivista, como Paulo Maluf, mas ao equilibrado último
do regime presidente da Arena, José Sarney. Eis que Tancredo Neves
morre no dia da posse, e Sarney torna-se presidente da Re-
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pública. Completa-se assim o ciclo da abertura lenta, gradual e segura - de fato lenta, de fato gradual e de fato relativamente segura, do jeito como quis o presidente Geisel e o general Golbery. Estratégia, conspiração ou acaso?
Dos acasos do governo Collor já falei acima, de sorte que,
para ficar claro que a sucessão deles não acabou, cabe citar
um do governo FHC: a seca deste ano era uma possibilidade
remota, mas sua ocorrência casual foi a forma mais pedagógica de demonstração para a opinião pública da falácia dos chamados "ajustes fiscais", pelos quais, em nome da estabilidade
monetária, o governo reduziu ao osso seus investimentos sociais e em infra-estrutura. Enquanto o desemprego foi o único
efeito social dessa política, a manipulação ideológica governamental deu conta de mascará-lo. A crise de energia talvez fosse a única que, por sua penetração, pudesse dar um caráter
dramático à insensatez do governo, sem possibilidade de mascaramento. E deu, às vésperas de uma eleição sucessória.
Na complexa vida social, não apenas o acaso ajuda a conspiração, como toda conspiração bem-sucedida em geral se beneficia do acaso. Um passo além e podemos concluir que o acaso constrói certos resultados mais eficazmente que a conspiração. Um passo ainda, e muitas vezes observamos que a denúncia vaga de conspiração faz parte do próprio jogo de poder para
evitar resultados produzidos pelo acaso e pela política convencional, a fim de obter outros resultados imediatos. Em suma:
quem denuncia uma conspiração hipotética muitas vezes quer
com isso cooptar apoios para objetivos concretos próprios. A
História do Brasil está cheia disso, desde a carta Brandi ao
dossiê Cayman!
É este último aspecto que me incomoda na tese de Abreu.
A habilidade do mágico consiste em chamar a atenção do público para um conjunto de movimentos coreográficos e inócuos
de uma mão, enquanto a outra mão - ou um pé, ou a cabeça,
ou outra parte do corpo - está realizando o movimento essencial que produz o truque. Os pobres são a maioria dos cidadãos
do mundo e, do ponto de vista político, pelo menos nas democracias, estaria em suas mãos mudar muita coisa, inclusive as
condições de sua própria pobreza. Se alguém tem interesse em
evitar que isso aconteça tentará chamar a atenção dos pobres
para aspectos secundários e inócuos das relações sociais, a fim
de que a injustiça essencial destas continue intocada. A isso se
chama diversionismo. E ele toma diversas formas, desde a
banalização das denúncias de desvios e corrupção, nivelando
todas as elites por baixo, até a forma mais elusiva de atribuir a
114 PINEL

rnm•@MM
determinados grupos propósitos conspiratórios secretos de dominar o mundo, com o claro intuito de desviar a atenção do fato
de que o mundo já está publicamente dominado por grupos.
Um caso notório desse tipo é o da organização de Lyndon
Larousse, que tem como principal instrumento de divulgação
a revista EIR (Executive lnteligence Revew). Para quem, como
eu, está convencido da má influência da alta finança mundial
sobre os destinos do mundo, as teses de Larousse, que são uma
atualização das doutrinas de economia física de Hamilton e de
List, parecem até certo ponto simpáticas. Contudo, me deparei um dia com um artigo da revista que relacionava o papa
aos soviéticos, ambos aos banqueiros de Nova Iorque e todos
ao narcotráfico: recuei assustado. Não é muito diferente disso
a idéia de que o Clube de Roma (Limites do Crescimento) é
uma conspiração contra o progresso dos pobres, que os direitos humanos são uma tese para difundir o internacionalismo
capitalista, que o conceito de desenvolvimento sustentável recobre um novo tipo de imperalismo na era industrial, que a
proteção aos índios e à ecologia é um pretexto para sufocar o
desenvolvimento nacional dos países periféricos.
Nem sempre, porém, a denúncia de conspiração tem esta
forma de expor, em minúcia, todo o labirinto de relações entre
indivíduos e instituições implausíveis, como grandes construções góticas mentais de meandros complicadíssimos. Às vezes
ela deixa ao leitor, ou ao ouvinte, a tarefa de preencher as
lacunas. Por exemplo: ouvi de um amigo muito inteligente que
Lula foi uma criação da CIA, nos últimos anos 70, contra os
militares nacionalistas. Lula continuaria sendo uma criação
da CIA para favorecer a eleição de Fernando Henrique, o entreguista, pela razão óbvia de que teria sido escolhido candidato à Presidência pelos norte-americanos para não ganhar, e
assim viabilizar a.vitória do candidato que lhes interessava.
Agora, a candidatura de Lula é outra jogada da CIA, para viabilizar, pela perda certa, mais um candidato direitista.
G uando perguntei a esse amigo o que ele achava que a esquerda (o PT) deveria fazer para não fazer a jogada da CIA,
ele prontamente disse que deveria escolher outro candidato.
Quando argumentei que é muito difícil para qualquer partido
dispensar um candidato que tem 30%de intenções de voto por
outro que tem 5%, ele disse que Lula tem muita rejeição e não
ganha de jeito nenhum. Quando insisti que Allende e Mitterrand só ganharam na quarta tentativa ... bem, meu amigo voltou ao ponto inicial, argumentando que a direita, os Marinho,
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ACM, a grande mídia, tudo isso combinado não vão deixar Lula
ganhar. Neste caso, uma conspiração hipotética, à qual se atribuem poderes de determinar o resultado de uma eleição de
massa, torna-se o recurso dialético para recobrir um preconceito contra uma mudança real no poder, à falta de outros argumentos.
Mudar as relações econômicas e sociais básicas num mundo de interesses cristalizados em rede é uma tarefa gigantesca. Mas uma forma segura de não mudar nada é negar diferenças nas forças políticas que se encontram em condições de
fazê-lo. O comentário mais comum entre progressistas e conservadores em todas as partes do mundo, inclusive dentro dos
próprios Estados Unidos, é de que não há diferença fundamental entre o Partido Republicano e o Partido Democrata.
Aqui no Brasil, os que são simpáticos aos conservadores acrescentam que uma pequena diferença favorece os republicanos,
pois eles são pela liberdade dos mercados, enquanto os democratas são protecionistas - o que prejudicaria a nós, subdesenvolvidos, que precisam de exportar para a América.
No lançamento oficial da candidatura de Al Gore, no ano
passado, o presidente Clinton fez um memorável discurso,
no qual definiu a diferença essencial entre os republicanos e
os democratas. "É que os democratas, disse ele, têm compaixão". Alegarão, alguns, que é uma frase de efeito. Não é. Clinton tentou usar o superávit orçamentário da União em favor
do sistema previdenciário, para melhorar a vida dos velhos e
das viúvas. O Congresso de maioria conservadora não deixou. Bush, eleito, cumpriu imediatamente sua promessa de
campanha: usou o superávit para melhorar a vida dos ricos,
aos quais devolverá 1,6 trilhão de dólares de impostos em
dez anos!
À medida que os pobres achem que não há diferença entre democratas e republicanos, os cidadãos ricos continuarão
elegendo presidentes republicanos para cuidar dos próprios
interesses, enquanto a atenção dos pobres vai sendo desviada para as sociedades secretas, os clubes de aristocratas decadentes, os ricos idealizados de forma abstrata. A diferença
entre republicanos e democratas é a diferença entre a realidade social da Grande Depressão e a realidade do New Deal,
entre o liberalismo da década de 20 e o estado do bem-estar
social do pós-guerra, entre o capitalismo selvagem e o capitalismo regulado. É inacreditável como os conservadores conseguiram fazer com que as pessoas não reconheçam tais diferenças, recaindo numa espécie de niilismo e de absenteís-
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mo político que só interessa aos afortunados.
Esta é, pois, a grande conspiração da pós-modernidade, da
era da globalização, pela qual somos levados a ver chifres em
cabeça de cavalo enquanto nos tornamos incapazes de reconhecer tetas numa vaca. Muitas vezes os chifres existem, sim,
mas dá-se a eles uma dimensão desproporcional. Se a televisão informasse sobre a marcha dos juros no Brasil com ~ freqüência com que informou sobre o desvio do dinheiro do TRT,
o juiz Nicolau pareceria um principiante diante de Pedro Malan, Gustavo Franco e Armínio Fraga: ele desviou, sim, R$
170 milhões dos cofres públicos, mas o que é isso diante dos R$
520 bilhões que foram desviados ao longo do governo FHC, até
abril último, do Tesouro para bolsos privados, por força da elevação e manutenção em níveis estratosféricos da taxa básica
de juros?
C omparado com o Banco Central do Brasil, o FED é um exemplo fulgurante de democracia e de transparência. O nosso Comitê de Política Monetária (Copom) é integrado exclusivamente
por burocratas, sem qualquer responsabilidade política, sequer
a responsabilidade ministerial. Supõe-se que, assim, observarão o interesse geral cristalizado na idéia de estabilidade monetária. Isso, contudo, é uma balela ideológica. O que eles fazem é racionalizar o interesse dos banqueiros e da alta finança. Basta ver isso no resultado financeiro de sua política. Estamos literalmente nas mãos desse bando politicamente irresponsável, com o único consolo de que, em algum momento no
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futuro, um governo democrata os ponha para correr (obviamente, não ficarão desempregados!)
É sintomático que até esse consolo nos querem tirar, descaradamente, pois falam em garantir, desde já, na iminência
da mudança de governo, o estatuto de independência política
do Banco Central. Isso não tem qualquer conseqüência prática, pois, a exemplo do que acontecerá com a Lei de Responsabilidade Fiscal, também o eventual engessamento da política
monetária teria de ser implodido por um futuro governo realmente democrático. O que espanta é a presunção. Acham que
estão fazendo um governo tão bom que justifica conspirar institucionalmente para preservá-lo no tempo, ad infinitum, independentemente de eleições presidenciais!
No entanto, estão governando em favor de uma minoria.
Se fosse como nos Estados Unidos, onde a maioria dos cidadãos que vota se conta entre os afluentes, justificar-se-ia, com
fundamento rigoroso na democracia, que se fizesse uma espécie de pacto constitucional para preservar os interesses dos
ricos. Ao contrário, querem aqui congelar na leis monetárias e
fiscais os privilégios de uma minoria de afluentes. É muita
ousadia. É muita insolência. É muita audácia. É aquilo que o
general Geisel chamou, noutro contexto, de "ditadura da minoria"!
O que acontece no processo decisório do Banco Central
nos deve remeter para um locus mais amplo de conspirações
institucionalizadas, o próprio Palácio do Planalto. Tome-se a
definição de Abreu citada no início e temos uma descrição
fiel das conspirações que se materializam em medidas provisórias. São milhares, todas feitas secretamente em nome do
povo. Mas qualquer coisa pode ser feita por qualquer um em
nome do povo. O que assegura objetivamente a legalidade
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democrática do ato é que possa ser colocado sob controle do
povo. E a medida provisória é uma forma escrachada de contornar o controle do povo, ou seja, é um expediente que subverte um dos fundamentos básicos da democracia.
É este o tipo de conspiração que julgo importante denunciar. A preocupação com outras conspirações hipotéticas pode
ser genuína, e de boa-fé. Contudo, é muita vela para mau defunto: ou a perda de controle, ou o simples acaso haverão de
frustrar as conspirações convencionais. Aconspiração que temo
é aquela que vai junto com o aparato estatal de controle de
aplicação, isto é, a lei. A lei limita a intervenção do acaso. No
momento, no Brasil, os únicos grupos conspiratórios com chances de êxito são os que têm acesso aos processos decisórios
formuladores de leis à margem do Parlamento, isto é, os que
fazem e assinam medidas provisórias. A OAB sabe disso por
dever de oficio, por isso decidiu reagir. Ela fala pelo povo esbulhado, obrigado a cumprir leis que não aprovou direta ou indiretamente.
Cuidado, pois, com os conspiradores, mas cuidado redobrado com a publicidade em torno das conspirações secretas que
não existem e que servem para desviar a atenção da manipu-.
lação aberta do poder, mascarada por relações aparentemente
inocentes travestidas de especialização técnica. Poucos homens
ricos e poderosos dominam o mundo, é verdade, mas também
eles estão sujeitos em algum momento aos humores do acaso.
Os que pretendem dominar o mundo sem se subordinar às leis
do acaso em geral se transformam em ditadores. Estes são
realmente perigosos. Mas a sorte é que são visíveis, ao menos
para aqueles que querem ver.
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motivação para escrever este texto nasceu tros religiosos e, last but not least, a todos os portadores de
da observação dos recentes acontecimen- diploma de nível superior, os quais, em princípio, não estão
tos envolvendo políticos do Brasil e dos encarregados de perseguir, acusar ou condenar criminosos.
EUA em processos constituídos frente a
A discussão, entretanto, não durou muito, pois logo cheseus pares. A polêmica sobre a tipificação, ou não, de seus gou-se à conclusão de que seria um caos absoluto a revogação
atos como ofensas ao decoro parlamentar chamou minha aten- • deste dispositivo: se isso ocorresse, as probabilidades de que
ção por ater-se a uma das idiossincrasias de -nosso sistema os ricos fossem condenados à prisão seriam mínimas. Isso
jurídico, que legaliza instituições de significado distinto em porque as prisões brasileiras não são presídios nem penitenum mesmo espaço público.
ciárias, são verdadeiras masmorras, aonde os presos são clasMeu argumento, aqui, é que esta aparente flexibilidade sificados por muitos critérios - religião, gênero, status ecodo modelo jurídico reflete uma ambigüidade de julgamentos nômico etc., mas nunca por aquele que os separa pelos criéticos que permeia toda a nossa sociedade, produzindo dis- mes que praticaram. Esta forma de classificação por delito,
cursos que parecem contraditórios, quando são apenas refle- não por pessoa, usual em países do ocidente, afirma a igualxos desses paradoxos. Esta situação, na visão dos antropólo- dade jurídica dos cidadãos infratores, como resultado das
gos, está fundada em representações distintas, mas concomi- revoluções inglesa, francesa e americana, que acabaram por
tantes, que temos de nossa sociedade e de seu espaço público: fundamentar a possibilidade da desigualdade econômica na
a de que ela é uma sociedade igualitária, individualista e mo- participação jurídica igualitária na sociedade e no mercado,
derna, mas também é uma sociedade hierárquica, holista e extinguindo os privilégios. Aqui, ao contrário, regulamentouse o privilégio e ainda, no embalo, adicionaram a ele novas
tradicional.
Assim, somos todos iguais perante a lei, mas acabamos categorias de profissionais, os militares dos estados e do disde regulamentar a prisão especial; quando acusados pelo trito federal e territórios, como a demonstrar que, pela sua
Estado temos o direito à presunção da inocência, mas não há generalidade, mistura prerrogativas funcionais a privilégios
crime de perjúrio no Brasil e podemos mentir em juízo quan- estamentais, fundados, no mínimo, na excepcionalidade da
do não queremos confessar nossa culpa; nosso processo con- educação superior em nosso país.
Desta forma, ficaram obstaculizadas as intenções govertempla o princípio do contraditório e diz conformar-se a um
sistema de "devido processo legal", mas se institui com julga- namentais e as aspirações populares, que queriam ver a tomentos obrigatórios e se faz preceder de um instrumento de dos os criminosos na cadeia, da mesma forma: mas se agora
produção da verdade monológico e inquisitorial, o inquérito os presos especiais não terão mais direito a regalias, contipolicial.
nuarão separados dos outros presos, chamados de comuns, o
Quanto ao primeiro tópico, a prisão especial, foi recente- que essas justificativas não dizem é que, com relação a esses
mente objeto de discussão a pretexto das regalias concedidas últimos, que sabidamente são a grande maioria, não há proa um juiz aposentado acusado de desviar verbas públicas. Ao blema em mandá-los para os cárceres fétidos, sem sol, para
se constatar, através da imprensa, as inúmeras regalias de que durmam em pé e sejam estuprados e contaminados pela
que gozava o juiz, o clamor público solicitou a revogação des- temível AIDS, nos dizeres daqueles que sustentaram a neses privilégios, para aplicar-se o princípio da isonomia, onde cessidade da manutenção do privilégio. Ou seja: os presos
todos são iguais perante a lei. O primeiro contra-argumento especiais contam com a presunção da inocência, os comuns,
veio dos operadores do direito, que diziam ser impossível a não.
convivência, em um mesmo espaço, daqueles que acusam e
Essa desigualdade jurídica seria muito estranha se não
condenam com aqueles que são por eles acusados e condena- ocorresse em um ambiente em que está absolutamente natudos. Ora, isto é, realmente correto, pois em nenhum lugar se ralizada. A maior parte de nossos juristas não tem, em sua
faz justiça desta forma e há prerrogativas funcionais para formação, nenhum contato com as questões da cidadania, da
estes operadores, quando presos. Mas o argumento nada tem universalidade e igualdade de direitos e deveres e citam, sem
a ver com o caso, porque a prisão especial é concedida a diri- hesitar, a frase daquele que é considerado por eles o ícone de
gentes sindicais, professores primários e secundários, minis- nossa República: Rui Barbosa, refletindo sua formação libe130 HABEAS-CORPUS
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ral conservadora, juridicamente britânica, teria dito que fazer justiça é tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais. Uma República sem cidadania jurídica.
Mas por que isto é tão natural? Ocorre que o sistema de
controle social, representado juridicamente nos procedimentos processuais penais, tem uma história singular no Brasil.
Na época colonial esses procedimentos estavam contidos nas
ordenações. As ordenações eram regras de administração de
conflitos e produção da verdade judiciária vigentes em uma
sociedade de desiguais. Havia nobres e plebeus, religiosos e
escravos etc. e, evidentemente, cada um era sujeito de um
tratamento diferente, com direitos e deveres diferentes. Eram
torturados, inclusive, de maneira diferente. Uns, até não podiam ser torturados, outros podiam. E eram princípios religiosos, de inspiração católica, que regulavam as confissões,
as intenções, os arrependimentos. Porque em Portugal, crime e pecado eram a mesma coisa e recebiam o mesmo tratamento. Quando ocorre a Independência, faz-se no Brasil um

ser acusado de quê. Os delegados vão fazê-lo até 1872. Essa
data é importante porque, situada antes da República, é identificada por vários historiadores das idéias, inclusive por Silvio Romero, com o momento em que, finalmente, as idéias
iluministas chegaram ao Brasil. Concomitantemente, então,
em 187111872, foi criado um código de processo penal, que
dividiu o processo em dois pedaços: um pedaço chamado inquérito policial, que é um processo administrativo, monológico e inquisitorial, assemelhado à inquirição portuguesa ou
à inquisitio eclesiástica e um processo judicial, que se regula
pelo chamado princípio do contraditório. Esse código só vai
ser reformado em 1941, sob a égide do jurista Francisco Campos, durante a ditadura de Getúlio Vargas.
Na exposição de motivos do código de 1941 o referido jurista alega, entre outros motivos, que continua a adotar o
inquérito policial para realizar investigações preliminares
porque o território do Brasil é muito extenso, e não haveria
juízes para cobrir todo o território nacional. Ou seja: os juí-

A GRANDE MAIORIA DOS CRIMINOSOS VAI PARA OS CÁRCERES FÉTIDOS, SEM SOL, PARA QUE DURMAM EM PÉ E SEJAM ESTUPRADOS E
CONTAMIN DOS PELA TEMÍVEL AIDS, NOS DIZERES DAQUELES QUE SUSTENTARAM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO PRIVILÉGIO
.
outro código, em 1831, à maneira inglesa. Fez-se um código
inglês, que não funcionou na prática, não "colou", porque propôs instituições e mecanismos ingleses de administração de
conflitos: importa o "júri de acusação", grand jury, aonde o
"povo", a pedido do acusado que não se conforma com a acusação, é convocado para decidir se uma pessoa pode, ou não,
ser acusada judicialmente, e o "júri de sentença", que decide
se a pessoa é culpada, ou não, das acusações que foram formuladas contra ela. Também inventa um juiz de paz, eleito.
Isso não dá certo. O argumento de liberais e conservadores,
na época, para revogar esses dispositivos, é o de que estas
instituições são muito "avançadas" para nossa sociedade e
que nosso povo não está "preparado" para exercer sua autonomia. E olhem que "povo", naquela época, nem eram os escravos, nem os pobres, apenas os "homens bons", aqueles que
tinham renda e propriedade ...
Então, em 1840, faz-se uma reforma processual e administrativa que, ao cabo, transfere aos delegados o poder de
fazer esta triagem inicial, para decidir quem pode, ou não,

zes, seres iluminados, são raros e devem ser reservados para
os assuntos mais sérios, mais graves, aqueles conflitos de
maior importância. Por outro lado, a justificativa deste procedimento monológico é a de que, sendo a sociedade de desiguais, há que investigar, primeiro, para ver se os conflitos
são legítimos, pois podem ser mero abuso dos poderosos contra os despossuídos, ou destes contra aqueles, para tentar
prejudicá-los ou ferir-lhes a reputação. Assim, o Estado reconhece as desigualdades sociais e econômicas juridicamente e
se coloca como seu "compensador", um pouco como vai fazer o
processo trabalhista, que pretende esse papel compensatório
do maior poder dos empregadores contra os empregados.
Mas a influência deste ethos em nosso sistema processual penal não pára aí. O inquérito policial também é um
operador oficial de transposição do mundo privado, das investigações sigilosas e que só deveriam interessar ao Estado,
para a esfera pública, quando produzirão efeitos sobre os implicados. Diferentemente de outros países do ocidente, aqui
uma pessoa pode ser denunciada pelo promotor e ter a deJULHO ·AGOSTO·SETEMBRO 2001 131

l1

N 1 1 G H T1

núncia aceita pelo juiz sem que tivesse estado na presença
destes operadores, previamente, em nenhuma oportunidade.
O primeiro ato processual que apresenta publicamente o acusado ao sistema judicial é o chamado interrogatório do réu.
Neste interrogatório, que é considerado uma "peça" de defesa pela teoria jurídica, o acusado é perguntado sobre as acusações e indícios que se acumularam contra ele, obtidos pelos
métodos inquisitoriais da polícia, e reunidos nos "autos" do
inquérito policial. Nesta oportunidade, o acusado é informado de que o "seu silêncio poderá vir em prejuízo de sua própria defesa" e que a confissão de seus crimes poderá ser levada em conta como atenuante de sua pena. A esse interrogatório poderão assistir a acusação e a defesa, mas sua presença não é obrigatória.
Ora, esse interrogatório é um procedimento antigo, que
não foi usado somente pelo temido Tribunal da Inquisição, e
está baseado fundamentalmente numa forma de produção
da verdade que a quer absoluta, da verdade além de qualquer dúvida, que só pode ser obtida pela confissão, uma penitência que mostra o arrependimento e atenua a pena do pecador/criminoso. Em tudo isso, como se vê, um viés fortemente
hierárquico, próprio do ethos católico em seus projetos de justiça social. O que pode justificar várias coisas.
A primeira coisa que se justifica nesse ethos é o direito
que as pessoas têm de mentir. E se o acusado pode mentir, o
advogado da pessoa também pode, porque está defendendo a
pessoa que está mentindo, porque ele tem o legítimo direito
de mentir para se defender. Isto porque você só pode confessar, é claro, quando está sinceramente arrependido. A confissão é uma penitência. O acusado confessa, passa-se uma
penitência e está absolvido de seus pecados. Pode até ir para
a cadeia - ou, como acontecia antes, nos casos de crimes de
opinião, pode ser queimado em praça pública - mas está
tecnicamente salvo, sua alma, seu espírito, está salvo. É importante frisar isso porque na França, por exemplo, também
existe confissão judiciária, mas tem outro nome, diferente
daquele da confissão religiosa: não é confession, é aueu. Aqui,
a confissão judiciária e a religiosa estão, ainda, no mesmo

campo semântico. Acredita-se que a mentira vai ser descoberta mais cedo ou mais tarde e que ela fará mal mais à alma
do que ao corpo do acusado. Em compensação, quando interrogado, como diz o ditado, quem cala, consente. O silêncio
está associado à culpa. Aqui, só as testemunhas, base da instrução do processo, são responsabilizadas: se mentirem: cometem crime de falso testemunho.
Então, ao mesmo tempo que o acusado tem o direito de
mentir, o policial acha que tem o "direito" de torturá-lo, para
que ele diga a verdade. Afinal de contas, o policial já sabe
que ele fez aquilo. O policial quer salvá-lo, quer que ele se
arrependa daquilo que fez, e usa a tortura para que ele confesse. Na hora que ele produzir a verdade desejada, já sabida, o policial vai indiciá-lo, acusá-lo judicialmente, ou repreendê-lo. Por isso, no Brasil, pode-se tirar fotos de suspeitos e
publicá-las no jornal: presume-se sua culpa.
Espero ter demonstrado com esses exemplos alguns aspectos de nosso sistema de produção de verdades. Evidentemente, ele não só é muito mais complexo do que isto, como
também não está só escrito no código de processo, mas profundamente arraigado em nosso cotidiano, haja vista as formas usuais com que procuramos as coisas e nos dirigimos a
nossos auxiliares e familiares perguntando: "aonde você colocou isto que estava aqui?", ao invés de perguntar se a pessoa viu esse ou aquele objeto. Perguntas que pressupõem a
culpa e são extremamente ofensivas em outras culturas. Ora,
este sistema, que parece perfeitamente coerente e lógico, é
colocado em xeque quando nos deparamos com um outro sistema de produção de verdades, da tradição cristã, mas de
ethos protestante.
Neste sistema, dizem os juristas anglo-americanos, que
nunca houve tortura judiciária. O direito de calar-se - the
right to stay mute - existia para aqueles que, acusados, não
se manifestavam quanto à acusação. A eles era infligida la
peine forte e dure, um castigo que acabava por matá-los. Desta forma, escapavam à jurisdição do Estado, que não podia
condená-los nem confiscar seus bens. Mas, a partir do início
do século XIX, quando o acusado não queria falar, nomeava-

SE O ACUSADO PODE MENTIR, O ADVOGADO DA PESSOA TAMBÉM PODE,
PORQUE ESTÁ DEFENDENDO A PESSOA QUE ESTÁ MENTINDO, PORQUE
ELE TEM O LEGÍTIMO DIREITO DE MENTIR PARA SE DEFENDER
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NAS CPls QUE SE MULTI PLICAM É COMUM CHAMAREM-SE OS IMPLICADOS NA QUALIDADE DE TESTEMUNHAS, CONDIÇÃO EM QUE NÃO PODEM MENTIR, PARA IJRENDÊ-LOS E ACUSÁ-LOS COMO RÉUS ASSIM QUE
MENTEM
se um advogado que, em seu lugar, declarava-o not guilty. custos calculados. Colocou-se em nossa constituição o direito
Essa seria a origem do direito de não incriminar-se, depois de não incriminar-se, mas não se instituiu o crime de perjúinscrito na Constituição dos Estados Unidos da América, jun- rio. Os parlamentares, muitas vezes movidos por práticas
tamente com o due process of law, este uma opção de defesa longamente arraigadas, acostumaram-se a esta lógica inquipara aqueles que não querem se declarar culpados. Em com- sitorial e não vêem na mentira um crime ou pecado grave.
pensação, tudo que todos dizem em público, inclusive os opeA observação do desenvolvimento dos procedimentos deiradores deste sistema, deve ser verdade, sob pena de incri- xa clara esta contradição: quando um senador envolvido em
minação por perjury.
recente processo, em que era acusado de ferir o decoro parlaAssim, neste modelo, não existe confissão. Se a pessoa mentar, confessou seu ato, um outro senador, membro da
aceita a acusação, admite sua culpa, impõe-se-lhe a pena, comissão de ética, mas também delegado de polícia, afirmou,
não há julgamento. Não há que declará-la "inocente" ou "cul- imediatamente, que quem confessa tem direito a ter sua pena
pada", mas apenas guilty ou not guilty das acusações impu- atenuada, o que causou vasto clamor da mídia. Os senadores
tadas. O trial by jury é, assim, um direito, uma opção do acu- e os advogados dos senadores estavam, provavelmente, imsado, estabelecida desde a Carta Magna para proteger os buídos dos valores do processo penal e não assimilaram adesúditos contra os abusos de poder do Estado. Este é um pode- quadamente os princípios que deviam nortear seus procediroso mecanismo de internalização da regra jurídica proces- mentos de defesa, surpreendendo-se com o resultado do prosual que é, desde então, vista como feita para proteger os cesso. Entretanto, é público e notório que os implicados nos
então súditos, hoje cidadãos. Essa internalização, como se casos dos processos de impeachment nos Estados Unidos são
sabe, é o passo fundamental para a normalização dos indiví- condenados, exatamente, por perjury, por mentir em público.
duos, capaz de proporcionar a todos, pela disciplina de cada '
De maneira semelhante, os processos são interrompidos
um, as vantagens da vida em estado de direito democrático. quando o acusado desiste de defender-se. Pois o processo é
Sem ela, continuamos todos a praticar, em público, a filoso- um direito seu, não uma obrigação do Estac;l.o. Foi o que aconfia de que "o homem é o lobo do homem''. Desta maneira, esta teceu com o presidente Nixon, que foi mais cedo para casa.
dívida que o Estado tem para com os cidadãos nada tem a Já no Brasil, o presidente que foi impedido tentou renunciar
ver com o "devido processo legal", paráfrase institucional re- antes do término do processo, mas foi condenado assim mescentemente introduzida em nossa Constituição, para compa- mo, pois o modelo dos Estados Unidos não se aplicou: o julgatibilizar a democratização do Judiciário com seus julgamen- mento não era um direito seu, disponível, mas uma obrigatos obrigatórios e temporalidade própria, procurando atribuir ção do Estado, que deveria chegar a um término através de
aos processos correção formal, "devida''. Por outro lado, a cri- uma "sentença", em qualquer circunstância.
minalização da mentira reflete a necessidade de dar previsi- ,
Nas CPis que se multiplicam é comum chamarem-se os
bilidade ao comportamento individual no espaço público. To- implicados na qualidade de testemunhas, condição em que
dos têm interesses diferentes, opostos, mas têm que defen- não podem mentir, para prendê-los e acusá-los como réus
der estes interesses obedecendo a certas regras, para que este assim que mentem, razão que levou um administrador do
espaço não se transforme em praça de guerra, aonde vale Banco Central a recusar-se a depor, alegando seu direito constudo. É proibido mentir.
titucional ao silêncio.
Ora, o que tem ocorrido sistematicamente em nosso sisteOra, é indiscutivelmente digna de nota uma sociedade que
ma de responsabilização parlamentar é a junção dessas duas se diz juridicamente republicana, mas em que a desigualdatradições, sem que esta junção seja explicitada ou tenha seus de jurídica acaba de ser reafirmada, em pleno ano de 2001,
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evidenciando que a revolução burguesa e suas supostas con- cada grupo, não de sua culpabilização. Na presença de requistas na área das liberdades públicas e da cidadania não gras orientadas por princípios divergentes, a serem interpresão um fato que nosso sistema jurídico tenha assimilado; em , tadas sempre de forma particularizada, segundo as convenique o acusado pode mentir judicial e publicamente sem con- ências dos operadores e o status daqueles a quem se aplicam,
seqüências, enquanto seus advogados têm por dever de ofício cria-se o clima para as acusações de favorecimentos e perseacompanhá-lo na justificativa de suas versões fantasiosas, guições, que só contribuem para cada vez mais externalizar
sob pena de declarar-se inepta sua defesa; em que indícios as regras e internalizar a hierarquia das formas de sua aplirecolhidos de forma ilícita ou inquisitorial ainda possam in- cação. Com isso, como se viu, bloqueiam-se os processos de
formar interrogatórios, a que se submetem acusados pela normalização dos indivíduos, característicos dos sistemas
primeira vez apresentados publicamente aos operadores do democráticos de direito, que fundamentam a ordem no espaprocesso judicial, em desiguais condições ~sicas , psicológicas ço público.
e econômicas, reconhecidas juridicamente, com graves conMas não são só estas circunstâncias que atraem a atenseqüências para sua vida e para sua liberdade; em que os ção do pesquisador. O que mais intriga e provoca os lapsos de
presos comuns tenham que se submeter continuadamente a entendimento a que se refere Wanderley Guilherme dos Sancondições extremamente precárias de existência na prisão, tos, é a persistência desta naturalização da desigualdade, da
porque a simples perda da liberdade, imaginada pelo siste- religiosidade, da inquisitorialidade, nunca explicitadas, semma penitenciário como a pior das penitências, não o seria pre subtraídas da discussão pública pelo discurso dos supospara quem nunca pode dispor da sua vida: a prisão seria um tos especialistas. A cidadania é dos cidadãos, não dos especibenefício para aqueles que só ali conhecerão "casa, comida e alistas. Tal ambigüidade ética, esse amálgama de direitos e
roupa lavada", além de eventual atendimento médico, como religiões até poderia ser aceitável, desde que todos dela todizem muitos dos operadores do sistema de justiça criminal. massem conhecimento e pudessem fazer sua escolha no merComo se não bastasse, a presença de uma ambigüidade cado possível das opções disponíveis. Como esse esclarecimenética elimina toda a possibilidade de responsabilização, de to público ainda não aconteceu, permanece meu interesse em
accountability. Para que essa exista é necessária a presença contribuir para explicitá-la. Afinal, quem julga quem, quem
de regras regidas por princípios claros, que sejam explícitas, lava as mãos e quem as suja?
a todos aplicáveis de forma literal e que sejam percebidas
como instrumentos de defesa dos cidadãos e dos membros de e - m a i 1 : k a n t @ w e b 4 u . e o m . b r
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li N11 GHTíli1lim@MM SUAS REFERÊNCIAS MAIS RECORRENTES SÃO que o Bulhões era um liberal clássico? Não! Quem era um libeCELSO FURTADO, RAÚL PREBISCH E ÜCTAVIO GoUVÊA DE BULHÕES. ral clássico era o Eugênio Gudin. O Gudin é quem teve o deba0 ÚLTIMO NÃO BATE NADA COM os DOIS PRIMEIROS. Só QUE VOCÊ SEM- te com o Simonsen. Não com o Mario Henrique, mas com o
PRE FALA COM MAIS CARINHO DO PROFESSOR BULHÕES. POR QUE TANTO Roberto Simonsen. Foi quando o Roberto Simonsen defendeu
CHAMEGO COM o BULHÕES?
a desvalorização cambial. O Gudin criticou: "Não, nós temos
Maria da Conceição Tavares- Não tem nada uma coisa a ver ' vocação agrícola. O que precisamos é de um Banco Central
com a outra. O Furtado não foi meu mestre. Os outros dois independente, e "pé, pé, pé", que tem o comércio exterior, que
foram. O Bulhões era um conservador, mais para um liberal tem as vantagens comparativas ..." Aquela lenga-lenga toda.
de direita, mas um homem íntegro. Eu acho que ele teria hoje Só tem uma coisa que eu nunca entendi: por que a Fundação
noventa anos, algo por aí (Bulhões, na realidade, teria 95 anos). Getulio Vargas publicou o Manifesto Latino-americano? Em
Ele é mais velho do que o Furtado. Na "crisona" de 30 eu acho 1951, na Revista Brasileira de Economia da FGV, foi publicaque ele já estava presente. S& não sei se ele estava recrutado do o Manifesto Latino-americano do Prebisch, de 1949. A pricomo servidor público, penso que não. Em todo caso o que é meira revista latino-americana a publicar as idéias do Prebisch foi a da Fundação. Sabe por quê? Porque o Gudin, ao
interessante mesmo é que ...
li NS 1GHTilillim!@im VOCÊ ESTÁ FALANDO DE QUE ÉPOCA, MESMO?
analisar a economia depois do debate com o Simonsen, descobriu que ela era uma economia reflexa, e que cada vez que as
Maria da Conceição Tavares- Em 30, porra!
li Ns 1GHTílillim@mM AH, DE 30.
economias do centro flutuavam, nós levávamos uma bordoaMaria da Conceição Tavares- O Bulhões é antigo para cacete, da. Como esta tese estava no Prebisch - a idéia do centro e
porra! A primeira coisa que eu sei dele era que ele fez parte periferia-, e como o Prebisch tinha sido um grande presidenda equipe econômica que preparou a nossa ida para Bretton te do Banco Central na crise - e era até como ele mesmo diWoods. Nessa altura não tinha relação nenhuma com o Rober- zia, naquela altura, um baita ortodoxo - o Gudin o respeitato Campos, porque o Campos era um jovem ataché da Embai- va. Foi a crise quem ensinou ao Prebisch. Ele era dividido. Ele
xada, um emergente secretário da Embaixada em Washing- era socialista do ponto de vista utópico, foi militante, mas ficou muito tempo no Banco Central e entortou a boca. Ele monton e foi chamado ...
li N1 GHrll@m!fülm NA ÉPOCA o MINISTRO ERA o SOUZA COSTA, NÃO? tou o Banco Central da Argentina, que era o desejo do Gudin.
Maria da Conceição Tavares - Era o ministro Souza Costa. O Gudin gostaria de fazer igualzinho. E não montou nada,
porque o Vargas disse que não ia montar Banco Central neExatamente ... Ainda bem que tem gente com memória!
11N1 1GHrllillim!fümM For OMAIS LONGEVO MINISTRO DA FAZENDA.
nhum. E usou o Banco do Brasil. Então, o Gudin publicou o
Manifesto
porque ele tinha muito respeito ao Prebisch. Mas o
Maria da Conceição Tavares - E foi também um bom ministro
da Fazenda! Ficou mais do que o Dr. Bulhões, o que é impres- Bulhões não entra nessa história com o Prebisch, não. É isso
sionante. Mas aí é que começam os equívocos. Dá para dizer que vocês têm que entender. A relação Gudin/Bulhões foi através da Fundação Getulio Vargas e da fundação da Escola de
Economia, da nossa Escola. Entendeu?
li N1 1GHTlllNl31ifü!m A ANTIGA FACULDADE DE ECONOMIA?
Maria da Conceição Tavares - É claro. O Bulhões vinha do
Direito. Ele era especialista em qualquer assunto fiscal, devido à sua colaboração na gestão do ministro Souza Costa.
' ' O rJulhões vivia muito
modestamente e sempre se Então, ele pertenceu anos aos quadros do governo, e acho
que morreu aposentado com este salário. Creio que ele eslixou para dinheiro,
queceu até de pedir a correção para salário de ministro, porparticipava do conselho das que não se preocupava com essas coisas. Ele vivia muito moempresas de graça, aquelas destamente e sempre se lixou para dinheiro, participava do
conselho das empresas de graça, aquelas loucuras do velho.
loucuras do velho ' '
O que não era o caso do Mario Henrique Simonsen, que co1
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brava bem, talvez porque tinha um bando de asseclas tara- :1
dos por grana, os tais escudeiros ...
li N11 GHTililfüli@im VOLTANDO AO BULHÕES ...
Maria da Conceição Tavares- Estamos indo, porra! E o Bu' ' Prebisch era
lhões não tinha escudeiros! Ai de quem falasse de dinheiro
com ele. Nem pensar! Então, eu tenho muito respeito pelo vesocialista cio ponto
lho, sim. A independência dele vis-à-vis o establishment. Por
ele vista utópico, mas
quê? Porque ele era servidor público, com "S" e "P" maiúscuficou muito tempo no
los. Depois, mais velho, ele entrou nos conselhos do setor prirJanco Central e
vado. Que eu saiba não devia ganhar muito, senão a viúva não
estaria relativamente com dificuldades. Mas, voltando no tementortou a boca ' '
po, lá pelos idos de 1945, ele e o Gudin decidiram criar a Superintendência de Moeda e Crédito (Sumoc), já que não podiam
criar o Banco Central. Era uma carteira do Banco do Brasil, leira com o Juscelino, essa é que é a verdade. Então, estou lá
que na época fazia de tudo, emitia moeda, os diabos. Eu não eu. No ano que eu entro para a Escola é o ano do Juscelino,
lembro se ele foi ou não foi o primeiro presidente. Acho que 1957. Com quem eu bato de cara? Com o Dr. Bulhões, que
não, mas essa porra de memória ... Não me lembro, vocês têm lecionava teoria do valor e formação de preços. Lá era uma
que checar depois.
escola de advogados e de engenheiros. Porque inexistiam ecoli N11 GHTil@m@1l!m QuE ELE FOI SUPERINTENDENTE, FOI...
nomistas. O Prebisch não, ele era um economista. Porque a
Maria da Conceição Tavares - Sim, mas eu esqueci se foi ele Faculdade de Economia de Buenos Aires é muito antiga, da
que criou! Não tive tempo de preparar a entrevista ... Mas é década de 20. Mas nós não, a nossa é de 36, 37. Os primeiros
certo que ele foi superintendente da Sumoc no governo Café economistas foram formados na nossa Escola. Por quem? Por
Filho, em 1955, e de 1961a1963, nos governos Jânio Quadros esses! Por Gudin, que era engenheiro; o Bulhões, que era
e João Goulart. Foram os alunos dele, Bulhões, lá da Escola- advogado. Não tinha formação em Economia. O Jorge Kafuri,
depois vários viraram meus professores, me ensinaram moe- que era engenheiro; o Dias Leite, que era engenheiro ...
da, comércio internacional etc. - que na verdade formaram a 11 N1 1 GHril @@@lit:1 MAs VOCÊ BATEU LÁ EM57?
Sumoc. Portanto, a Sumoc se formou com discípulos do Bu- Maria.da Conceição Tavares- E vejo um bando de engenheilhões. Isso é certo! Não do Gudin, porque, depois de 55, quan- ros que me ensinaram economia, produção industrial, matedo ele foi ministro, não deu mais aula. Ele foi substituído pelo mática financeira. E eu numa boa porque, como era matemáRoberto Campos. Então, quando eu chego naquela Escola, em tica, sabia aquilo tudo, que aliás não tinha importância ne57, tinha acabado de me separar do meu marido, portuguesi- nhuma. Bem, mas o Bulhões ensinava teoria do valor e formanha, matemática etc. Dessa época eu só conhecia o Maria Hen- ção de preços. Depois, partiu a cadeira em micro e macroecorique Simonsen. O Mario eu não conheci pela Escola de Eco- nomia, e eu fui assistente das duas cadeiras dele. E acabei
nomia, mas sim no Instituto de Matemática Pura e Aplicada fazendo prova para titular de macro na cadeira dele. Quando
ele se aposentou, peguei a cadeira dele. Infelizmente, quando
(lmpa). O Dr. Bulhões, eu nem sabia quem era ...
li N1 1GHTlm@d@r:1 E VOCÊUMA MENININHA ...
foi minha vez de me aposentar, o Edmar Bacha entrou na miMaria da Conceição Tavares - Eu era bem jovem. E resisti a nha, não deu aula nenhuma, foi embora e se aposentou. Vou
fazer economia. Até que vi que ninguém me pagava nada. Ti- te contar! Não sei quem é titular de macro agora. Mas acho
nha que ser professora secundária, o diploma de matemática que não tem, não tenho certeza. O certo é que aquela pregação
não era reconhecido. O tal acordo luso-brasileiro é uma brin- de valor e formação de preços era uma coisa bastante diverticadeira, nunca funcionou. Só me reconheceram o diploma de- da! Eu olhava para aquele velho e dizia: que porra é essa? Na
pois de já estar no segundo ano de economia, e ter feito tudo! verdade tinha uma grande dificuldade de entender o que ele
Artigo 99, vestibular! É uma pândega a minha vida! Realmen- falava. Porque ele não era um professor muito claro. Diga-se,
te, olha, eu sou uma mulher resistente! E resolvi virar brasi- de passagem, que o Campos também não. O Campos era bom
1
1
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uma assistente muito dedicada, ele quando foi ministro da
Fazenda, já em 64, me transferiu a cadeira. Só tinha um compromisso que eu mesma assumi: mostrar a ele as provas, perguntar se ele estava de acordo, de vez em quando pedir para
' ' ((oclos os velhos
ele dar uma aulinha.. coisa que ele dava. Quando era matéria
institucional, tal como a criação do Fundo Monetário, o funciprofessores explicavam
onamento da Sumoc ou a política fiscal americana, ele era um
as coisas que estavam
brinco, porque era a experiência dele. Mas em teoria, era difíacontecendo no rJrasil e
cil. Agora, sabe como eu resolvia? Lendo os clássicos. Ele dava
no mundo. Hoje, tascam
todos os clássicos da teoria menos o Keynes, que ele detestava.
Eu tenho uma cultura de clássicos em economia que devo ao
três manuais e maneiam
velho. Porque eu lia tudo. E foi uma pérola! Eu descobri econofazer exercícios ' '
mia com o Bulhões, não foi com os outros. Com o Bulhões,
' porque ele mandava ler os clássicos no original! Ele não estapara debates. O Bulhões falava baixinho e, de repente, pendu- va a fim de que a gente lesse apostila, detestava manual, achava
rava umas curvas no quadro. E, às vezes, nem botava os eixos aquilo tudo uma choldra. Para teoria, ele mandava ler os clásde referência, botava só a curva. Mas eu era formada em ma- sicos. E para política econômica, ele falava o que achava que
temática e manjava a intenção. Ele não estava nem aí para as era certo. Bem, ele era tão liberal que, quando ele não queria
curvas. O que ele queria? Ele botava a curva só para mostrar dar as aulas, mandava o seguinte: "Aproveita que não eu escomo eram os efeitos de substituição, o efeito do preço, sem tou dando aula e fala lá do monopólio, essas coisas que a seeixos! Eu, como aluna, disse: "Professor Bulhões, mas era bom nhora gosta". (Risos)
botar os eixos. Afinal de contas onde está o preço, onde está a 11N1 1G HTlrni@ijfüit:1 FALAVA ISSO COM AQUELA VOZINHA MANSA.
quantidade?" Assim! Com todo o respeito. E ele fazia aquele Maria da Conceição Tavares- Falava. Tão simpático! E depois
sorrisinho chinês, que era típico dele: "Tem razão, faltam os dizia: "Agora, quando chegar na inflação, tem que dar as teoeixos! A senhora que formação tem? Matemática! Ah, então a rias todas!" Eu dizia: "Claro, Dr. Bulhões. Imagina se eu não
senhora venha aqui para o quadro''. Foi assim que começou. vou dar as teorias todas. Vou dar tudo, de Chicago até hoje!"
"Venha aqui para o quadro, ponha os eixos, arrume direitinho, Porque ele tinha a teoria dele sobre a inflação! Ele sempre
ponha lá os pontos e ponha neste gráfico aquilo que eu estou achava que era excesso de crédito! Quando estava na Fazendizendo". Aí, eu fui lá, e pus. (Risadas) Virei tutora dele.
da, então ele ia e apertava o crédito. E eu dizia: "Mas, Dr.
11N1 1G HTll@m!@lm AssISTENTE!
Bulhões, às vezes não é excesso de crédito, é o fato de que quanMaria da Conceição Tavares - Que assistente, porra, virei tu- do a economia está em ascensão o crédito se expande indepentora! Eu virei auxiliar de ensino. E finalmente virei assisten- dentemente da oferta monetária do Banco Central. O senhor
te, em 1962. Não tinha concurso na Escola há vinte e cinco só pode apertar quando na verdade a demanda já passou. Por
anos. Estavam parados os concursos, como sempre por proble- exemplo: se tiver excesso de demanda, o senhor aperta. Mas
mas orçamentários e fiscais, que são clássicos. Bulhões man- do contrário não tem que apertar nada". "Muito herética, a
dou uma carta para o Hermes de Lima, que era chefe do gabi- senhora é muito herética", falava. Mas não se importava ...
nete do Jango. Com quem eu não tinha, evidentemente, ne- fl N1 1G HTiilm@ijfüU:J ELE TOLERAVA BEM O SEU JEITO?
nhuma relação, e no caso do Jango, nem simpatia. Mas o Her- Maria da Conceição Tavares - Só tolerava! Deixava eu dar a
mes de Lima era um gentleman. E ele pediu que me nomeasse aula que eu quisesse. E quando eu fiz minha tese de livre dointerina. Porque ele não podia me pagar e a Fundação Getulio cência, uma parte da tese é uma crítica à política econômica
Vargas, por onde ele eventualmente poderia me remunerar, dele. Aí, ele me respondeu por escrito em dois artigos que ele
estava atravessando um dos seus periódicos momentos de di- publicou na Visão, dizendo tudo ao contrário, evidente! Com
ficuldades financeiras. Hoje é que ela mudou. Resultado, me aquele ar sereno dele, mas tome pau! Aí, eu fiquei constranginomearam. Eu virei assistente formal. Como eu sempre fui da, e disse: "Dr. Bulhões, se o senhor não se sente à vontade
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para presidir a minha banca, tudo bem. Eu não concordo com
a sua política econômica, o senhor sabe que o resto eu respeito
muito ..." Porque ele me explicou investimento, o que era poupança real e o que era poupança financeira. Não tenha dúvida
não, eu virei uma boa economista graças ao Bulhões! Não foi a
mais ninguém! Não que ele ensinasse de forma ordenada, mas
pela liberdade que ele dava e porque mandava ler os clássicos!
É o que eu estou te dizendo!

li N1 1GHrll!N@@!rnt UMA FORMAÇÃO UNIVERSALIZADA ...
Maria da Conceição Tavares- Isto! Ele só não dava o Keynes,
que depois tive que estudar por conta própria. Ele achava que
o Keynes tinha a culpa de tudo. E do Milton Friedman, ele
também não gostava tanto.

Maria da Conceição Tavares - Ele achava que o Friedman era
muito voluntarista na coisa monetária. E que não era bem
isso, que política econômica era uma arte, não era uma ciência. Lembro-me até hoje! Política econômica não é uma ciência, é uma arte! E tem que dosar, senão vira besteira. Tanto
tinha que dosar que, quando ele vai a ministro da Fazenda,
em 64, vem a missão do Fundo Monetário, e diz: Tratamento
de choque! Estas estatais são muito perdulárias, vocês tratem
de enfiá-las no orçamento monetário. O Bulhões olhou para
aqueles caras, eu ao lado, esperando para ele terminar para
corrigir as provas, para dar as notas - Dr. Bulhões, posso dar
estas notas? ''Dá o que você quiser!" Mas era um ritual. Eu ia
no gabinete dele para dar as notas ou para perguntar se ele
queria dar uma aula, porque os meninos tinham curiosidade,
para que ele contasse como é que estava o troço, porra! Por
que se ele não aparece quem é que conta como está o troço? E
ele contava! Pois bem, estou eu na sala ao lado esperando e sai
ele todo sorridente: "E, aí, Maria? Imagine quem estava aqui?"
Eu me fiz de boba: Quem? "A equipe do Fundo Monetário!" E
aí? "Aí, eu mandei eles para casa".

ele quem comandou, não foi o Campos. Não foi o Campos,
porra, não foi. Claro que para a lei do mercado de capitais ele
se apoiou no Bulhões Pedreira, assim como para o fiscal ele
se apoiou no Gerson Augusto da Silva, que dava aula na Fundação. E que fez uma reforma brilhantérrima, moderníssima, embora, claro, não tenha feito o imposto sobre capital,
imposto sobre a fortuna. Com o Dr. Bulhões não ia ter mesmo nenhum dos dois.
li N11 GHTli!ifülifü@1 MAS PARA A ÉPOCA, BASTANTE AVANÇADA!
Maria da Conceição Tavares - Nós fizemos uma reforma na
época que só tinha uma mais moderna, a da França. Ninguém
na América Latina tinha nada tão bem-feito. Nós, quando agora
estamos discutindo Reforma Fiscal, lá no Congresso, ouvimos
muita gente falando: "Era melhor voltar para aquela do Bulhões. Vocês não estão fazendo nada, que trapalhada!" Eu devo
a ele ter aprendido a parte fiscal. O fantástico é que toda a
matéria de política econômica que ele dava, eu podia concordar ou não com a orientação. Claro, se eu era de esquerda e ele
era um liberal, não concordávamos muitas vezes. Mas ele explicava as coisas. O que era ótimo! Imagina! Todos estes velhos professores explicavam as coisas que estavam ocorrendo
no Brasil e no mundo! Hoje tascam três manuais e mandam
fazer exercícios! O Mario Henrique tinha este defeito, do meu
ponto de vista. Como era uma mente analítica, ele nunca explicava política econômica. Nunca! Ele fazia o estudo direitinho, exercícios ... Porque o Mario, no fundo, queria que as mentes ficassem lógicas! Enquanto o velho queria que as mentes
pensassem daquele modo dele, mas tivessem sensibilidade...
11N1 1 GHrl@m!H Mm EXISTE UM EPISÓDIO DE VIDA MUITO FORTE
ENTRE VOCÊ E O BULHÕES, NÃO É MESMO?

11N1 1GHrl1hli@@1l! m ESSA COISA SI GELA E DURA AO MESMO TEMPO
É BEM DO PROFESSOR BULHÕES. "Eu MANDEI ELES PARA CASA ..."

Maria da Conceição Tavares - Uma outra vez ele se reuniu
com alguns empresários no gabinete, não sei se eram da Verolme, acho que era a Verolme. Os estaleiros pediam dinheiro. Aí, ele disse: "Fique comigo no gabinete". Eu fiquei. "Fique comigo". Aí, os caras falaram, falaram, falaram, falaram ...
"Infelizmente, não posso fazer nada. Vocês estão pedindo créditos muito altos, não posso fazer nada". Dois: E eu vi, fui
testemunha, que a reforma fiscal e de mercado de capitais foi

' ' Não tenha dúvida
não, eu virei uma
boa economista
graças ao rJulhões!
Não foi a mais

.

.

'

nmguem. ' '
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Maria da Conceição Tavares- Ele era uma figura! Bom, resultado, quando finalmente chegou a hora de eu fazer a livre docência, vim trazendo a tese lá do México, de onde saí correndo
para chegar a tempo. Mas, ao chegar, fui encanada.
li N1 1GHTlli\\iiâ!i@!m VOCÊ ESTAVA VINDO DO CHILE OU DO MÉXICO?
Maria da Conceição Tavares - Eu ia ao México e ia ao Chile.
Tinha duas missões! Fui encanada quando ia para o Chilê. E
perdi aquela porcaria da missão do Chile. Então, eu ia de volta
para o México. E aí de novo ele disse: ''Você não vai para o
aeroporto sozinha".
li Nl 1 GHTíi!fü3!@1ll m ELE FALOU?
Maria da Conceição Tavares - Ele disse: ''Você não vai para o
aeroporto sozinha. Porque seu nome não saiu do computador.
E eu vou falar com o Mario Henrique e ele vai te mandar o
carro com a segurança dele. A segurança dele que é a segurança de Brasília e a do Geisel. Senão, te encanam de novo! E
depois para a gente achar ..." Em resumo, ele sabia. Coisa que
o Mario também sabia, tinha me dito, que tinha a conspiração
contra o Geisel. A polícia nos aeroportos e os Doi-Codi estavam fora de controle. Bom, desde aí, a senhora minha mãe,
todo ano no aniversário do Bulhões, que já não me lembro quando era, mas ela nunca esquecia, mandava uma garrafa de vinho do Porto para o velho.
11 Nl I G HTli!Nm!@lm SALVOU SUA VIDA. MÃE NÃO ESQUECE NUNCA!
Maria da Conceição Tavares- Ela ia buscar nestas importadoras portuguesas, pegava o melhor vinho do Porto, e dizia: ''Você,
minha filha, nunca agradece ao Dr. Bulhões!" Eu digo: "Oh,
mãe, essas coisas eu não faço. Eu tenho uma relação com o Dr.
Bulhões intelectual, profissional, de grande carinho, mas na
verdade isso eu não faço!" Ela então dizia: "Isso é má educação
sua, porque eu lhe eduquei bem!" Então, ela comprava e man-

' ' }Vl.inha mãe, todo ano
no aniversário do tjulhões,
que ela nunca esquecia,
mandava uma garrafa
de Vinho do Porto para
o velho''
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dava com um cartãozinho dela todos os anos, religiosamente!
O velho salvou a filha dela! Então, imagina agora se a velha ia
esquecer! Depois disso, toda a vez que eu voltava do Chile, no
pós-68, pós-71 etc., porque eu tinha passado cinco anos fora,
de licença, a serviço das Nações Unidas, periodicamente, eu ia
à Fundação me encontrar com ele. Até que finalmente a turma do Serviço de Segurança foi procurá-lo. "Dr. Bulhões, o
senhor tem uma assistente muito subversiva!" Ele disse: "Imagina, mas ela é uma excelente professora!" (Risos) Aí, um dia
ele não se agüentou e disse: ''Mas, Maria, você não podia falar
um pouco menos da economia brasileira e um pouco mais de
teoria? Os tempos não andam bons". Então, eu é que perguntei, tendo falado com o Mario: ''Mas, Dr. Bulhões, eu acho que
não é pelo que eu tenho dito". Porque eles também não são
malucos de prender uma economista só porque os tempos não
andam bons. Se bem que, enfim, no caso, do Furtado ... Nunca
se sabe. E o Bulhões já não era ministro. Em 73, o ministro era
o Delfim. Às vezes apareciam umas caras estranhas na universidade. Podia ser aquela mania que eles têm de espionar,
não é? Como eu estava vindo do Chile, essa é que foi a confusão para eles. Realmente sempre dei aulas rebeldes, e sentava
o cacete na política do Delfim. Eu até cheguei a encasquetar
que a perseguição podia ter sido obra do Delfim. Eu perguntei
para o Mario: ''Você acha que foi a turma do Delfim que mandou me prender?" Ele disse: "Maria, você está maluca! Nós
gostamos muito de você! Você está doida! O Delfim não é homem para fazer uma coisa dessa!" Eu disse: "Eu também acho
que não". Mas estava todo mundo paranóico. Então, foi aí que
o Mario me disse que tudo aquilo era contra o Geisel.
li Nl I G HTii!Ciiâ!j@@1 0 BULHÕES CHEGOU ATRATAR DESSE ASSUNTO
CONTIGO?
Maria da Conceição Tavares- Não, esse papo mais aberto era
com o Mario. O Bulhões nunca disse nada, nem que era contra
nem que era a favor. Ele apenas disse aquilo: "Os tempos não
estão bons. É melhor a senhora se centrar em teoria". Depois
que eu saí da prisão, ele também não disse nada, que foi o
Geisel que tirou, que ele pediu, coisa alguma. Disse, apenas,
para eu ir agradecer ao Mario. Eu obviamente não ia agradecer nada, nem sabia que tinha sido o Mario que tinha me tirado. E, aí, aconteceu essa coisa fantástica, que eu acho de uma
dedicação incrível! Ele estava tão preocupado com a minha
segurança que disse: ''Você não vai sozinha para o aeroporto".
Eu disse: ''Mas por que, Dr. Bulhões?" "Porque os nomes não
saem do computador. Eles podem te prender de novo." Pô, mas

está assim? "Está assim!", ele falou. Então, faz o quê? "Eu vou
falar com o Mario, e ele te manda com a segurança dele". Lá
fui eu no carro do Mario, com a segurança dele, para o aeroporto. E realmente passei direto, não entrei no computador.
Com a segurança do Mario, fui direto para o avião.
11N11 GHrím@H@M QUEM DIRIA, CONCEIÇÃO PROTEGIDA PELAS

AUTORIDADES DO REGIME MILITAR.

Maria da Conceição Tavares - Sim, senhor! Me levaram até a
porta do avião. Atravessaram comigo, eu passei pela porta de
entrada direto ...

li N1 1GHTil!N@rjfüm

SE NÃO TE COLOCASSEM DENTRO DO AVIÃO, TE

PEGAVAM ALI NO EMBARQUE?

Maria da Conceição Tavares- O que você acha? Porque se você
se lembrar, o aeroporto do Galeão sempre foi complicado, era
a maior barra pesada. Eu sei que até hoje, quando dá galho, eu
não vou sozinha para o aeroporto. Sozinha, eu não vou. Aquele do Galeão nem nos vôos internos. E sabe por quê? Porque no
tempo do Dílson Funaro, do Sarney, uma vez eu fui, o cara
abriu o computador e disse: "A senhora se importaria de conversar lá dentro?" Eu disse: ''Meu Deus, vai começar de novo".
Ele conversou, conversou ... E disse: "Está tudo bem, professora, está tudo bem, professora". Aí, eu fui para Nova York, e de
lá eu liguei para o ministro da Cultura.

li N1 1GHTll!Niâ!i@im ERA O FURTADO?
Maria da Conceição Tavares- É, o Celso Furtado! E estava no
SNI uma figura muito simpática, um general que não me lembro agora do nome. Ele era um gentleman.
11N1 1G HTil@@@im Ü IVAN DE SOUZA MENDES.

Maria da Conceição Tavares - Era um gentleman. Eu era da
Executiva do PMDB, mas eu já era uma figura politicamente
conhecida. Aí, eu liguei de lá para o Furtado, e ele disse: "Ah,
isso aí é aquela história da homônima". Porque essa foi a desculpa que me deram depois, que tinha sido uma homônima. "É
a história da homônima, Maria da Conceição. Então, é melhor
vir com cautela". Porque é assim, depois que aparece lá no
computador, não tiram, não tiram! E qualquer porcaria aparece o nome da gente lá no terminal. Até hoje, eu acho! Não sei
se o Fernando Henrique ao menos mandou tirar os nomes do
computador, não sei. Quer dizer, não sei se uma vez desmontado o SNI, apagaram tudo ou não. No tempo do Sarney, não
tinham apagado.
li N11 GHril!N@@@i MAS, AÍ, V,OCÊ FOI LÁ PARA NOVA YORK. E NO
RETORNO?

MarladaConceiçãoTavares- Aí, não me encheram mais o saco.

' ' Eu perguntei para o
}Vlario: você acha que
foi a turma do Delfim
que mandou me
prender? Ele disse:
}Vlaria, você está
maluca!''
li N 1 1 G HTlllN@rjfüm E VOCÊ REENCONTROU o BuLHõES?
Maria da Conceição Tavares- Ele estava de novo como professor da Escola. Mas já estava muito velhinho, desinteressado.
Então, ele ia, e eu, como assistente dele, dava o curso quase
todo. Ele dava umas aulinhas chatas, mas a Conceição ia lá, e
./
explicava tudo. E explicava mesmo! Quando ele dava aula, eu
ia depois, na aula seguinte, e explicava tudo. Porque a menos
que você fosse muito ligado na política econômica e na conjuntura, você não entendia nada. Nada! Porque ele era o oposto
do Mario. O Bulhões não era um modelo lógico de pensamento. Era um modelo de servidor público. Ele estava interessado
em explicar a política econômica! Não estava nada interessado em dar teoria. Para teoria, ele mandava ler os clássicos.
Agora, tu imaginas com a falta de cultura que caracteriza a
classe média carioca - não apenas a carioca, ninguém lê porcaria nenhuma- e o pessoal lendo os clássicos direto? A cambada não conseguia ler nada! E continuava a.não entender
nada, claro! Esse era o curso do Bulhões! Por isso, eu virei
assistente, dava praticamente todas as aulas ...
11N11 G HTim@H#íllm COMO SE DÁ A PASSAGEM DA CADEIRA?

Maria da Conceição Tavares - Depois disso, eu fiz o concurso
para professor adjunto. Eu já virei adjunta dele, entendeu? Aí,
ele finalmente se aposentou ... Não, ainda não se aposentou.
Ele continuou titular da cadeira, que antes era chamado de
catedrático, lembra? Mas, quando eu fui fazer o concurso, já
tinha ocorrido a reforma universitária. Eu era professora
adjunta e ele era professor titular da cadeira. Aí, eu fiz a minha tese de livre docência para poder disputar o cargo de titular. Era dezembro de 74, e fui examinar a política Bulhões/
Campos. É claro, obviamente, que não concordava! Imagina
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' ' O gabinete do rJulhões
vivia vazio, vazio. 'fudo
que era lobby pesado das
grandes empresas, ele
mandava falar com o
Yloberto Campos ' '
se eu ia concordar! E disse com muita elegância que não concordava, pus notas no rodapé, dizendo que neste ponto aqui
fulano pensava diferente, eu também. E aí, ele me respondeu
por escrito. Isso é que eu acho fantástico! Como é que o cara se
deu ao trabalho de fazer dois artigos para a revista Visão, re1 afirmando as posições dele sem nenhuma crítica? Quando eu
fui falar com ele: Dr. Bulhões, se o senhor não se sente à vontade ... Ele riu outra vez, com aquele sorriso chinês, e disse
assim: "Olha, Maria da Conceição ..." - aí, ele disse Maria da
Conceição mesmo e não Maria, como de praxe - "... faz de
conta que nós estamos discutindo nos corredores da faculdade. Você diz o que quiser". Foi fantástico. Ele me deu dez em
tudo. Até aí foi sem o Keynes! Mas então eu dei uma aula
brilhante sobre o Keynes. E ele disse: "Finalmente, entendi
como vocês lêem o Keynes. Eu não leio assim". Deu dez!
11 Nl 1GHTlibfül@il!m NÃO EXISTE MAIS DESSA ARGILA QUE MOLDOU O
BULHÕES!

Marta da Conceição Tavares- Não mesmo! E aí, ele emendou:
"Como a senhora viu eu lhe dei dez em tudo, na escrita, na
oral, na defesa de tese. Agora na tese só pude lhe dar oito,
professora, porque eu não concordo com nada do que a senhora disse aí!" (Risos)
11 N l 1GHril@iU@cy!it;t ELE ERA O SEU ANTÔNIMO.

Maria da Conceição Tavares - Ele disse: "Eu não dou nota a
esse pavor. E acho que sua tese só merece oito. Naturalmente
não concordo nada com sua tese. Eu sou o titular, estou presidindo a sua banca, não posso lhe dar dez". Ele nunca fez nenhuma farsa comigo, nenhuma. Sempre me respeitou. Claro
que eu também sempre correspondi. Ele alertou: "Na prova
escrita e oral se sair inflação ..." E eu disse: Mas, Dr. Bulhões,
se o senhor indexa os impostos, se o Bulhões Pedreira indexa o
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câmbio, começando pelo BNDES, e se o Mario indexa os salários, a economia fica toda indexada. Aí, o senhor pode fazer o
que quiser com os juros: sobe os juros, baixa os juros, não acontece nada. (Risos) Você não consegue controlar. E como o seu
modelo de inflação é gradualista - porque ele optou pelo gradualismo - vai levar muito tempo para cair mais. Vou até
ousar dizer: só vai diminuir quando retomar o crescimento.
Aí, sim, falei a heresia! E foi o que o Delfim fez! Estendeu o
crédito, ao contrário dele. Expandiu o crédito, mandou pau na
economia, e a inflação caiu. Porque, aí, não adiantava a restrição do crédito. Tudo bem, a economia crescia, mas aquilo ali
era capitalismo selvagem. E, o que o Bulhões defendia? "Não
fui eu que inventei isso aí", ele dizia. Ele só queria indexar os
impostos para não ter déficit fiscal. Já o Campos, o que ele
fazia era a política dos empresários. O gabinete do Bulhões
vivia vazio, vazio. Quer dizer, quando os empresários da Verolme foram lá pedir dinheiro, naturalmente ele disse que não.
E como eles chateavam muito, ele disse: "Não tem assunto
comigo. O senhor vai falar com o Dr. Roberto Campos". Tudo
que era lobby pesado das grandes empresas, ele mandava falar com o Campos. Aí, eu disse para ele: Dr. Bulhões, mas o
peso das grandes empresas estrangeiras - não se chamavam
multinacionais naquele tempo - é muito grande. Ele disse:
"Minha filha, neste país o peso do Estado é maior. E se nós
fizermos besteira, a culpa é nossa". Que também é um negócio
muito legal. Imagine alguém dizer isso hoje!
11 N l 1GHT
li!fü3!@il!m ERA UM LIBERAL MEIO ESTRANHO, ÃO?
Maria da Conceição Tavares- Na época eu também fiquei assim: é liberal ou é o quê? Ele não era bem um liberal! Ele acreditava que a gestão do Banco Central era o suficiente, coisa
que o Prebisch também acreditava. No resto, ele não se metia.
11 N1 1 GHrlll1
fül!@lm ELE ERA UM CONSERVADOR PRAGMÁTICO?

Maria da Conceição Tavares- Pragmático, sim senhor. Mas
isso, todos eles eram. O Prebisch também era, o Gudin, o próprio Mario ... O Mario era menos, porque o Mario não sabia
fazer política, como o Delfim me disse. O Mario era aquela
coisa dividida, para cá e para lá. O Bulhões, não. O Bulhões,
quando faziam pedidos de coisas que ele achava que expandia
o crédito e a dívida, ele dizia que não. Ponto final.
li N 1 1G H Tíibfülid@M ELE FALAVA MESMO QUE FALÊNCIA ERA PURIFICADORA?

Maria da Conceição Tavares - Falava! Dizia: "Esses caras estão quebrados! (Que era o caso da Verolme àquela altura.) E
vêm pedir dinheiro! E eu vou jogar dinheiro bom em cima de
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uma coisa quebrada, mandar a conta para a Viúva? Se eles
quiserem, eles que vão ao Campos". Porque ele sabia que o
Campos, no Planejamento, mandava mais que ele na Fazen. da. E nem ele mesmo queria mandar mais. O negócio dele era
fazer as reformas, ajustar a coisa fiscal, o balanço de pagamentos, essas coisas. Um dia voltei a provocá-lo e perguntei:
Por que não faz um banco central independente? Ele fez outro
sorrisinho: "É, porque tem os agricultores que precisam de crédito, e o orçamento monetário, tal como o Mario maneja, é
uma maneira de não se ver". Ele era do Conselho Monetário
Nacional; quando ele entrava nas reuniões do Conselho, a turma do Banco Central o fuzilava com os olhos. O Mario não
dizia nada, tinha respeito por ele, amizade, mas os outros da
Fazenda cochichavam: "Lá vem o nosso inimigo número um".

11N1 1GHTim@H#Mt.1

ELE PERTURBAVA AS REUNIÕES DO CONSELHO

MONETÁRIO.

Maria da Conceição Tavares- Você lembra? "Lá vem o nosso
inimigo número um". Não tinha ninguém interessado se a Viúva pagava ou não pagava a conta. Então vem a última entrevista que eu me lembro, logo depois do choque de petróleo ...
11 N1 1G H Til@@@!m A ÚLTIMA ENTREVISTA DADA POR ELE?
Maria da Conceição Tavares - Não, porra! A minha última
entrevista pessoal com ele. Eu estou contando episódios pessoais.

Maria da Conceição Tavares - A biografia do Bulhões vocês
constroem lá como vocês quiserem. E seguramente vai ter um
bando de puxa-sacos dizendo as mentiras de sempre. Vocês
sabem disso! Logo ele, que era considerado um santo. Mas,
comigo não tem essa de massagem de ego. Imagina! Leva logo
uma pancada, eu sou muito rude. Eu me lembro dele sempre
fazendo aquele sorriso chinês, como quem diz: "Sei, estão puxando meu saco!" Ele não topava! O velho não topava que fi.
cassem lambuzando ele. No discurso do Delfim, em 67, tomando posse como ministro .., porra, você precisava ver o Delfim! O Delfim se desfez em elogios, o nosso mestre tal, o nosso
mestre aqui ... Ele lá, sentadinho, sempre com aquela cara de
"mais uma vez, lá vem este gastador". Porque ele sabia que os
paulistas vinham para detonar o orçamento. Foi quando os
paulistas tomaram conta do poder, porque até então eram os
cariocas. E ele olhava com aquela cara: "Sei, sei, você vai desfazer tudo que eu fiz". Como não deu outra. Inclusive o orçamento, que o Delfim espatifou. Mas na última entrevista pessoal que eu tive com ele na Fundação, já estavam o Mario
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Henrique e o Geisel. Eu disse: Não estou entendendo nada. O
Mario Henrique vai para um lado e o Velloso vai para o outro.
E não bate, Dr. Bulhões! Isto não vai dar bom resultado. Houve o choque de petróleo, a inflação acelerou, está tudo indexado. O senhor sabe? "Sei, sei, perfeitamente", ele disse. E eu
falei: Bom, e aí? Ele respondeu assim: "Falta oxigênio em Brasília. Por isso, eu não vou para lá nunca, a não ser ponbrigação às reuniões do Banco Central". Mas o senhor ultimamente
não tem ido. Essa época, já estava por volta de 76. "Não, estou
muito cansado. E como realmente falta oxigênio, e eu quero
viver, eu também já desisti. Eles não me ouvem, e eu não estou a fim de ter um problema de saúde." Por mais que ele fosse
contido, tolerante, discreto, já estava começando a se irritar.
Então, ele disse: "Eu acho que só tem uma explicação: o poder
é uma coisa que muda a cabeça das pessoas, como a senhora
sabe". Mas eu disse: a do senhor não mudou. "Não, a minha
não mudou. Mas eu não sou propriamente normal nestas coisas", ele reconhecia. Como quem diz: Eu não sou exemplo para
essa gente aí. Ele gostava muito do Mario, muito! Mas também achava que não batia nada com nada. E o Velloso tinha
feito o curso da Fundação, também. Não com ele. ''Mas as coisas não concatenam, não. Falta oxigênio em Brasília". Foi a
única crítica que eu ouvi dele, que não fazia críticas a ninguém. Essa foi a última vez que conversamos mesmo. Fora
disso, era só cerimonial. Que eu me lembre, esses foram os
fatos marcantes, que o tornavam uma espécie de estranho no
ninho, porque era respeitado por todo mundo. É de praxe os
mais jovens dizerem: "Ah, o velho Bulhões sempre teve as suas
idiossincrasias!" Mas não eram idiossincrasias, não. Ele ficava preocupado com a incoerência, entendeu? Não estou dizendo que eu defendia a política dele! Mas ele tinha uma fidelidade a princípios. E as reformas que ele fez, eram reformas boas.
Conservadoras, claro! Eu me lembro de discutir com o Gerson,
da reforma fiscal, que foi professor do Carlos Lessa e muito
meu amigo: "Oh, Gerson, por que não tem nada sobre riqueza?" E ele respondeu: ''Mas, Maria da Conceição, onde é que
nós estamos vivendo?" Como quem diz: palerma, isso não passa no Congresso! Bulhões sabia do que falava. Era impressionante o seu conhecimento de assuntos relacionados com o Ministério da Fazenda, sua capacidade de examinar o orçamento. Foi um grande mestre, um inesquecível ser humano. Faz
muita falta hoje.
e-mail: mctavares@visualnet.com . br
JULHO·AGOSTO·SETEMBRO 2001

147

llNllGHTI

Nesse sentido um tanto paradoxal, segredos são uma
forma de regulação pública de fluxos de informação. Há pelo
menos cinco categorias de informações reguladas pelo sigilo
de tipo público: 1) defesa nacional; 2) política externa; 3) processos judiciais; 4) propriedade intelectual e patentes; 5) privacidade dos cidadãos. A justificação pública para a necessidade de sigilo varia muito em cada categoria. 6 Das cinco categorias, as duas primeiras contêm a maioria das informações mantidas em segredo com base em considerações de segurança nacional. Esse é o tipo de segredo público de que se
ocupará esse artigo. Vale notar que a justificação do segredo
baseada no risco potencial para a segurança nacional não é
facultada aos atores privados, mas apenas ao Estado e seus
representantes e mesmo assim em situações especiais.
Os segredos governamentais são compatíveis com o princípio de transparência dos atos governamentais somente quando a justificação de sua necessidade pode ser feita, ela própria,
JUSTIFICATIVAS PÚBLICAS PARA OSEGREDO
em público. Isso é o que David Luban (1996:154-198) chama
De acordo com a conhecida definição do sociólogo Edward de máximas de primeira ordem e de máximas de segunda orShils (1996:26), um segredo é uma retenção compulsória de dem relativas ao princípio da transparência. Uma defesa não
conhecimento, reforçada pela perspectiva de punição em caso apriorística desse princípio envolve admitir o segredo goverde revelação. Essa definição apenas em parte é equivalente a namental a respeito de normas, procedimentos e políticas (máoutras definições correntes na literatura especializada, tais ximas de primeira ordem) desde que as razões para a regulacomo a de Sissela Bok (1982:05), que afirma ser um segredo ção secreta dessas informações (máximas de segunda ordem)
qualquer coisa mantida intencionalmente escondida.
possam ser expostas e justificadas publicamente. 7
Enfatizando esse aspecto intencional do segredo como senNada impede, entretanto, que máximas de terceira ou
do uma propriedade da informação que é escondida do co- quarta ordem sejam adotadas por governos para justificar
nhecimento de outrem, Kim Lane Scheppele utiliza uma for- (freqüentemente de forma apodítica) uma decisão de manter
mulação bastante concisa e abrangente: "A secret is a piece of em segredo as próprias razões pelas quais eles mantêm em
information that is intentionally withheld by one or more so- segredo certas políticas. 8 Ou seja: não há antídotos definiticial actor(s) from one or more other social actor(s)".4 O pro- vos contra o abuso do recurso ao segredo governamental. No
blema dessa definição é que ela é abrangente demais para os limite, é preciso admitir que esse é um tipo de regulação popropósitos da discussão a ser feita sobre segredo e democra- derosa que se baseia em confiança (trust) . Entretanto, justaeia. Scheppele reconhece que a retenção intencional de infor- , mente porque o uso excessivo de máximas de terceira ordem
mações na relação entre dois ou mais atores sociais varia se- conduz à deslegitimação e ao cinismo em relação às próprias
gundo os contextos da interação, mas sua definição não nos instituições que se pretende proteger através do segredo, um
permite diferenciar segredos privados de segredos públicos. regime democrático precisa tentar traduzir o princípio moral
A abordagem de Shils é preferível, pois ela mantém a idéia da transparência em proposições de desenho institucional.
de intencionalidade e acrescenta um elemento regulador exAo cabo, o segredo governamental pode ser compatível
terno para a retenção da informação: a punição legalmente com o princípio de transparência somente quando decisões
estatuída no caso de revelação. O segredo público é assim sobre a aplicação desse tipo de regulação a determinados fludistinto de uma informação qualquer que é mantida privada- xos informacionais são tomadas através de mecanismos insmente em segredo, a qual não passa de uma retenção volun- titucionais publicamente estabelecidos no contexto de regras
tária de conhecimento reforçada pela indiferença alheia. 5
do jogo democráticas.
esse artigo, discuto o cerne do dilema
democrático contemporâneo examinando os limites impostos pelo segredo e
as possibilidades de sua compatibilização com o princípio da publicidade. 3
Além de apresentar as possíveis justificações públicas para o segredo governamental na democracia, discuto os mecanismos que o tornam efetivo e, ao
mesmo tempo, dificultam o controle dos cidadãos sobre essa
instituição. Há muitas referências no texto sobre o papel dos
serviços de inteligência e de segurança estatal na formação e
gestão de um sistema de segredo governamental, mas isso se
justifica pela centralidade que essas agências governamentais têm na aplicação desse .tipo de regulação a importantes
fluxos informacionais contemporâneos.
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Nas áreas de atuação governamental relacionadas com a ses casos, a aplicação de restrições de sigilo são muito mais
defesa nacional e a -política externa, a principal justificativa problemáticas em termos legais e, principalmente, políticos.
para a restrição da circulação de informações produzidas ou O risco envolvido, do ponto de vista da democracia, é que o
mantidas pelo governo é o dano potencial que sua apropria- recurso ao sigilo impeça a necessária transparência dos atos
ção por uma terceira parte (um governo estrangeiro ou orga- governamentais, tanto pela impossibilidade de verificação de
nização adversária) poderia causar para a segurança estatal responsabilidades individuais na história administrativa das
e, por decorrência, para a segurança individual dos membros decisões, quanto pela restrição pura e simples dos direitos
da coletividade. Por exemplo: sistemas de armas, planos de políticos dos cidadãos. 9
contingência e mobilização, pesquisa científica e tecnológica
Uma última justificativa genérica para o segredo estatal
de aplicação militar, intenções em negociações de acordos é a necessidade de proteger as identidades e relacionameninternacionais, desempenho de capacidades defensivas e ou- tos confidenciais de agências governamentais com certos intras coisas semelhantes, uma vez conhecidas por um adver- divíduos, grupos e governos. A necessidade de sigilo nesses
sário ou inimigo, potencializam nossas vulnerabilidades e relacionamentos emerge de uma variedade de contextos e
fornecem uma vantagem comparativa
toma formas diversas, embora o caso
crucial para os adversários nas interamais evidente seja justamente o da projustificativa
para
o
ções conflitivas.
teção de fontes e métodos na área de
segredo est!l~I é a
Além de ser necessário por razões
inteligência. Além do risco de vida para
puramente defensivas, o segredo muios próprios indivíduos e suas famílias, a
necessidade de proteger
tas vezes também é decisivo para que
exposição (blow) desse tipo de relacionaas\identidade.
s
e
\
os governos possam planejar, implemento através do fracasso de uma das
relacionamentos
mentar e concluir missões militares e
partes em manter segredo tem efeitos em
diplomáticas. Um exemplo óbvio dopaconfideQtiais de agências cadeia sobre a disposição de cooperação
pel crucial do segredo é a tentativa de
futura, o que é considerado prejudicial
governamentais,com
obtenção de surpresa em ataques milipara a segurança nacional e para a perscertos
indivíduos,
·····--···
···-·'
tares, mas também se pode argumenpectiva de viabilização dos interesses e
grupos
e
governos
tar na mesma direção em relação ao
políticas governamentais na arena intersucesso de negociações diplomáticas
nacional.
sensíveis (ver, por exemplo, as negociações secretas entre
Para além da justificação pública sobre sua necessidade
China e Estados Unidos que precederam a visita de Nixon prática e validade moral, os segredos de Estado não se mana Pequim em 1972, ou as negociações secretas entre repre- teriam secretos se contassem apenas com a discrição dos insentantes palestinos e israelenses que precederam os cha- divíduos que partilham a informação sigilosa ou com a indimados Acordos de Oslo em 1993). Nesses casos, a justifica- ferença alheia. Na próxima seção discutem-.se os mecanisção do segredo baseia-se mais na necessidade de impedir mos de proteção aos segredos governamentais.
que os objetivos governamentais sejam frustrados pela publicização precoce da informação do que nos danos poten- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
ciais à segurança nacional.
A proteção dos segredos de Estado depende de três proA necessidade de sigilo também é reivindicada em pro- cessos complementares: 1) procedimentos de classificação, 2)
cessos de deliberação intragovernamental sobre os temas controles de acesso e 3) punições em caso de revelação não
domésticos considerados relevantes para a segurança nacio- autorizada.
nal (energia, transportes, policiamento etc.), processos deciNo primeiro caso, autoridades legalmente competentes
sórios durante os quais a revelação prematura das divergên- identificam conjuntos informacionais sensíveis para a segucias de opinião dentro do governo poderia ser danosa para a rança nacional e aplicam regras de classificação que definem
segurança das operações e para a possibilidade de sucesso de o grau de sigilo necessário e a intensidade das medidas de
qualquer das metas e planos eventualmente escolhidos. Nes- restrição física de acesso para cada informação.

A
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As classificações de segurança são feitas através da atribuição de marcadores externos que definem a importância
de cada informação para a segurança nacional (tipicamente,
são utilizadas as categorias de confidencial, secreto e ultrasecreto).10 A atribuição de um marcador específico para um
documento ou conjunto informacional é feita - em tese por um funcionário ou órgão -lepente autorizado. No caso
de informações consideradas extremamente vitais para a segurança nacional, por exemplo, a atribuição da categoria de
ultra-secreto só pode ser feita pela autoridade mais alta do
país ou por sua expressa delegação. 11 As categorias de sigilo
também prevêem tempos de duração para a restrição de acesso correspondentes ao grau de sigilo atribuído, ou seja, quanto mais secreta uma informação maior o
tempo que transcorrerá até sua completa publicização.
No segundo bloco de medidas (controles de acesso), as medidas de restrição física de acesso a essas informações
implicam sistemas de vigilância, manejo, armazenamento e transmissão, não
importa em que mídia específica as informações estejam. A disciplina de segurança de sistemas de informações (infosec) preocupa-se não apenas com a criptografia das mensagens e acervos informacionais, mas cada vez mais com a redução das vulnerabilidades sistêmicas das redes de produção, armazenamento e comunicação de informações. No caso,
trata-se de evitar que as informações sigilosas de categorias
diversas sejam interceptadas por usuários não-autorizados,
sejam alteradas ou destruídas. 12
Garantias adicionais de preservação dos segredos governamentais são obtidas através de sistemas de veto de acesso
para pessoas não-autorizadas, bem como através de restrições adicionais de circulação das informações sigilosas através da aplicação do princípio conhecido como "necessidade de
conhecer" (need-to-know).
Sistemas de veto envolvem a aplicação de procedimentos
de checagem de segurança para todas as pessoas que se candidatam a um emprego em agências governamentais na área
de defesa, inteligência e segurança. Nas áreas consideradas
críticas para a segurança nacional, controles de segurança
são aplicados tanto para funcionários civis e militares quan152
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to para empregados de empresas privadas que mantenham
contratos com agências governamentais. No caso das agências de inteligência, além das checagens padronizadas sobre
antecedentes criminais e fichas de crédito e saúde, são realizadas entrevistas mais detalhadas com parentes, vizinhos e
conhecidos sobre o passado individual, além da aplicação de
testes especiais (background investigations). Depois de passar satisfatoriamente pelos sistemas de veto e investigação,
para ter acesso a informações classificadas (sigilosas) os ocupantes de cargos públicos precisam obter credenciais correspondentes ao nível de classificação da informação (reservada, confidencial, secreta e ultra-secreta). Em geral, o nível
de acesso depende do grau de senioridade do funcionário e/ou
da importância do cargo ocupado. Vale
observar que, uma vez concedida a credencial de acesso, a mesma não acompanha o funcionário ou a autoridade eleita
independentemente dos cargos que ele
ocupar ou do período transcorrido. Checagens de segurança periódicas são, ao
menos em tese, necessárias para a renovação das credenciais de acesso. 13
Porém, por mais drásticos que sejam
os procedimentos de segurança para a
concessão de credenciais, o acesso aos segredos governamentais depende ainda da
aplicação do princípio need-to-know. Basicamente, a necessidade de conhecer diz que cada documento ou conjunto informacional pode ser acessado apenas pelos
funcionários que efetivamente precisam ficar sabendo do seu
conteúdo, e não por qualquer um que possua uma credencial
de acesso com nível de classificação compatível. Isso gera
novos marcadores externos e restrições adicionais para o acesso aos segredos governamentais. No caso do sistema de classificação dos Estados Unidos, por exemplo, além das três categorias ascendentes de segurança (confidential , secret e top
secret),
., são utilizados cerca de cinqüenta marcadores adicionais que, embora não tenham o mesmo estatuto legal, muitas vezes estabelecem regulação mais intensa do que o sistema formal. Programas, informações e documentos com acesso especial (SCI - special compartimented information) podem ser estabelecidos com base no princípio da "necessidade
de conhecer" .14
No terceiro bloco de medidas, se falham os procedimentos
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de segurança entram em cena os elementos dissuasórios que
diferenciam a definição de segredo de Edward Shils: sanções
administrativas e penalidades legais. Nesse caso, é importante diferenciar a obtenção de segredos através da espionagem
do mero vazamento de informações sigilosas para o público.
Segundo Lustgarten e Leigh (1994: 221-248), por se tratar de uma ação discreta e/ou furtiva a espionagem bem-sucedida abre uma cunha na segurança de informações· que o
governo demora a perceber ou sequer toma consciência. Um
espião operando em favor de um governo estrangeiro, independentemente de suas motivações (ideologia, dinheiro, chantagem, vingança etc.), não pode alegar o bem comum da nação que ele está espionando e tampouco da humanidade como
um todo para justificar sua ação. Quer se trate de um agente
recrutado (cidadão ou residente permanente), ou de seu controlador estrangeiro (que pode ter cobertura diplomática ou
não), o ato de espionar é uma ação que altera a distribuição
de poder internacional e trai a confiança na qual se baseia a
própria cidadania. Em um mundo de Estados que precisam
defender-se a si próprios, a espionagem é uma conduta criminalizada na maioria dos ordenamentos legais. Nos Estados Unidos, como se sabe, dependendo da gravidade do caso
a espionagem pode ser punida pelo júri com a prisão perpétua ou mesmo com a pena de morte. 15 Mesmo que muitos
espiões não cheguem sequer a ser processados, o que ocorre
inclusive por razões intrínsecas à própria lógica das operações de contra-inteligência, o ponto a ser destacado é que a
gravidade com que a espionagem é encarada contrasta com a
relativa banalização dos vazamentos de informações sigilosas nas democracias.
A causa desse fenômeno reside no entendimento da jurisprudência de que a divulgação não-autorizada de informações sigilosas causa relativamente menos dano do que a espionagem porque a própria publicização da informação imediatamente alerta o governo e desencadeia contramedidas e
tentativas de controle de danos. Também pode ser que a divulgação não autorizada de informações sigilosas tenha sido
acidental, ou que tenha sido intencionalmente motivada pela
decisão de expor alguma corrupção, arbítrio ou incompetência governamental que vinha sendo ocultada através do manto
do segredo público. Nesses casos, mesmo que a motivação do
agente que torna pública a informação faça diferença para a
avaliação de sua credibilidade, os danos para a segurança
nacional devem ser contrastados com o eventual benefício

público resultante da transgressão. Obviamente, isso é sempre controverso. 16
Na maioria dos casos que aparecem corriqueiramente na
mídia, na verdade o vazamento de informações sigilosas (leakage) é um recurso de poder utilizado por membros do próprio governo para lançar balões-de-ensaio sobre políticas e
projetos, para torpedear uma política da qual discordam ou
meramente para avançar seus próprios interesses na disputa interburocrática. Nos Estados Unidos, o vazamento de informações sigilosas é penalizado com medidas administrativas (desde a censura até a perda do cargo ou emprego), multas em dinheiro e até dez anos de prisão. 17 Porém, nos Estados Unidos, assim como na maioria dos países, a relativa
impunidade dos vazamentos de informações sigilosas por
membros do alto escalão do governo central tende a gerar,
por um lado, descrédito público para a necessidade de operar
sistemas de classificação e, por outro lado, uma reação defensiva da parte dos órgãos de segurança que pode ser descrita como hiperclassificação.
Aliás, pode-se dizer que falhas em qualquer um dos três
processos descritos nessa seção tendem a gerar uma expansão excessiva nos outros dois, como uma espécie de "compensação" perversa. Daí advém os riscos mais salientes para a
compatibilização dos segredos governamentais com a democracia.

CONCLUSÃO: RISCOS E
DEMANDAS POR CONTROLE
Seja como for, o segredo governamental é uma forma de
regulação de fluxos de informação bastante utilizada no Estado contemporâneo. Os dados mais imediatamente disponíveis referem-se ao caso dos Estados Unidos, sabidamente de
difícil comparação em função da escala. No relatório final da
comissão criada pelo Congresso para analisar a "Proteção e
Redução do Segredo Governamental" (1997), consta que apenas os documentos classificados com mais de vinte e cinco
anos somavam naquele ano mais de 1,5 bilhão de páginas. O
montante total de documentos classificados não é conhecido.
Estima-se que num único ano (1992), o governo dos Estados
Unidos tenha gerado 6,2 milhões de páginas de documentos
classificados (sigilosos). 18 Cerca de 99% das classificações
originais são feitas em quatro órgãos do governo federal: 53%
no Departamento de Defesa, 30% na CIA, 10% no Departamento de Justiça, 3% no Departamento de Estado e 3% no
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Departamento de Energia. É muito claro o peso dos órgãos
de inteligência na formação do sistema de segredo governamental dos Estados contemporâneos.
Como lembra Michael Herman (1996:88-93), a relação
entre segredo e atividades de inteligência começa pelo fato
das operações de coleta de informações em inteligência visarem justamente a obtenção de informações que não podem
ser obtidas (ou são mais dificilmente obteníveis) através de
meios corriqueiros de pesquisa. Nesse sentido, como já disse
Kenneth Robertson (1987), inteligência trataria, antes de
tudo, da descoberta dos segredos de outros através da utilização de meios secretos. Na verdade, seria mais adequado
afirmar que a rationale do segredo na área de inteligência
assenta-se em três diferentes tipos de consideração a respei·
to de fontes, informações, operações, métodos e tecnologias
empregadas.
Em primeiro lugar, utiliza-se o segredo como forma de
regulação quando o valor da inteligência obtida depende do
alvo não ficar sabendo o que efetivamente se sabe sobre ele.
Por exemplo: o conhecimento prévio de um plano inimigo para
um ataque surpresa abre a possibilidade de se preparar uma
emboscada. Mas isso só é possível se o inimigo não souber
que a vítima do ataque sabe que será atacada.
Em segundo lugar, o segredo deriva também da precária
situação legal dos métodos empregados para coletar inteligência. Principalmente em tempo de paz, espionagem, vigilância eletrônica e invasão de redes de computadores (computer hacking) contrariam as leis dos países/alvos e mesmo
as leis internacionais que garantem a inviolabilidade do território, do espaço aéreo e das águas territoriais. Os custos
políticos dessas violações podem ser minimizados através do
segredo, que também permite um manejo diplomático mais
NOTAS
1 A formulação geral do dilema da representatividade, assim como a distinção entre responsivi·
dade (ex ante) e accountability (ex post) e a reflexão sobre a centralidade do acesso à informa·
ção para a efetividade dos mecanismos de controle público e para a representatividade são
formulados de maneira mais extensa em: PRZEWORSKI, Adam & STOKES, Susan & MANIN,
Bernard [editors). Democracy, Accountability, and Representation. Cambridge-UK. Cambridge
Universily Press. 1999. Páginas 01-27 e 329-344.
2 Para um aprofundamento da discussão realizada aqui sobre segredo governamental, ver principalmente: U.S. GDVERNMENT. (1997). Repor! oi lhe Commission on Protecling and Reducing
Governmenl Secrecy. Pursuanl lo Public Law 103-236. Chairman oi lhe Commission: Daniel P.
Moynihan. Washington-De. GPD. 1997. 114 pp [plus 110 pp with appendices). SHILS. Edward
A. (1956). The Torment oi Secrecy. Chicago, Ivan R. Dee lnc .. 1996. [reprint). SCHEPPELE, Kim
Lane. (1988). Legal Secrels: Equality and Efficiency in lhe Common Law. Chicago-MI, Chicago
University Press. 1988. Juntamente como o livro de Sissela Bok - Secrets: Dn lhe Ethics oi
Concealmenl and Revelation, 1982 - estes foram os trabalhos teóricos sobre segredo que me
pareceram mais relevantes.
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eficaz das crises eventuais.
Em terceiro lugar, a razão mais forte para o segredo é a
vulnerabilidade das fontes às contramedidas de segurança
que o alvo tomaria, caso soubesse do esforço adversário em
obter inteligência. De qualquer modo, o que se pretende proteger através do segredo não é qualquer informação em particular que uma fonte já tenha fornecido, mas sim a continuidade dos fluxos de inteligência. 19
Na guerra e na paz, segredos marcam profundamente o
modus operandi e a cultura organizacional dos serviços de
inteligência, mesmo quando o trabalho de análise baseia-se
principalmente em fontes ostensivas, não secretas. Note-se
que não existe relação direta e unívoca entre a natureza secreta das fontes ou meios de coleta e a qualidade das análises
produzidas em inteligência. Há sim, no entanto, associações
negativas entre a intensidade/quantidade de segredos governamentais e a possibilidade de controle dos cidadãos sobre o
governo.
Portanto, do ponto de vista dos arranjos institucionais
democráticos a aplicação desse tipo de regulação a um fluxo
informacional qualquer teria um duplo ônus da prova: o da
necessidade do segredo para a eficácia da missão governa·
mental e o da garantia de controle público, ainda que indireto. A aplicação desse duplo teste deveria ser feito regular·
mente pelo Congresso e por mecanismos de inspetoria dentro do próprio poder executivo. Essa seria uma forma - a
mais simples e até onde me ocorre a única possível - de se
realizarem testes cruciais para o dilema da compatibilização
entre autonomia governamental e representatividade democrática nessa área extrema do segredo governamental.
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3 Sobre a gênese da esfera pública burguesa e a posterior transformação da função política da
esfera pública e do princípio da publicidade, ver: HABERMAS, Jürgen (1962). The Structural
Transformation oi lhe Public Sphere: An lnquiry into a Category oi Burgeois Society. Cambridge-MA, MIT Press. 1994. Páginas 17-26 e 181·211. Sobre a distinção público/secreto, um
comentário adicional pode ser encontrado em: BOBBIO, Norberto (1989). "Público/Privado". ln:
Enciclopédia Einaudi, volume 14 [Estado-Guerra). Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1989. Páginas 176-190.
4 SCHEPPELE (1988:12).
5 A edição original do livro de Edward Shils, The Torment oi Secrecy, é de 1956, mas utilizei a
reimpressão de 1996, na qual há um texto introdutório de Daniel Patrick Moynihan também
bastante útil.
6 Para uma teoria da interpretação legal do sigilo de informações econômicas privadas (propriedade intelectual e direito de patentes). bem como do sigilo para a garantia de privacidade
individual e dos limites à revelação de informações sigilosas em processos judiciais, cf. SCHEPPELE (1989:109-320). A juridificação dos segredos privados não me interessa diretamente
nesse trabalho sobre segredos públicos na área de segurança nacional, embora considerações
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sobre os limites do segredo governamental venham a ser feitas incidentalmente, principalmente
com base no direito do público à informação governamental e no direito dos indivíduos à privacidade.
7 A conhecida proposição kantiana ("todas as ações relativas aos direitos de outros homens,
cuja máxima não écompatível com a publicidade, são injustas") é um imperativo categórico que
redunda, para sermos consistentes com ele, na inaceitabilidade de quaisquer formas de segredo, bem como na inaceitabilidade da existência de serviços de inteligência. A proposição de
Kant não se sustenta por razões teóricas e práticas. A partir de uma série de contra-exemplos de
políticas moralmente corretas e formalmente justas, mas que não poderiam ser tornadas públicas por implicarem em riscos de auto-destruição ou incentivos perversos ao comportamento de
transgressores (wicked), Luban propõe uma reformulação do princípio de publicidade/transparência nos seguintes termos: "Ali actions relating to lhe right oi other human beings are wrong if
publicizing their maxim would lead to self-frustration by undercuting lhe legitimacy oi lhe public
institutions authorizing those actions". LUBAN (1996:192). Além de implicar uma defesa do
princípio de publicidade quase que pela sua negação, essa proposição é muito pouco clara,
como reconhece seu próprio autor. Como um todo, porém, o ensaio de Luban é bastante provocativo e procura escapar consistentemente do beco sem saída de uma defesa transcendental do
princípio de publicidade. Ver: LUBAN, David. (1996). ''The Publicity Principie". ln: GOODIN,
Robert E. [editor]. (1996). The Theory oi lnstitutional Design. Cambridge-UK, Cambridge University Press, 1996. Pages 154-198. Aversão kantiana do princípio da publicidade é enunciada
no segundo apêndice ao ensaio sobre a Paz Perpétua, chamado de "Sobre o Acordo entre Política e Moral segundo uma Concepção Transcendental do Direito Público". Cf. KANT, lmmanuel
(1795). "To Perpetuai Peace: A Philosophical Sketch". ln: KANT, lmmanuel. (1983). Perpetuai
Peace and Other Essays. lndianapolis-IN, Hacket, 1988. Pages 135-139. Translated by Ted Humphrey. Ver também: KANT, lmmanuel. (1984). Textos Seletos. Petrópolis, Vozes, 1985. Segunda
edição.
8 David Luban cita o exemplo do escândalo Irã-Contras nos Estados Unidos, mas também
discute criticamente a tradição que, de Platão até Hegel, justificou o uso de "nobres mentiras"
devido à incapacidade do público de compreender e julgar adequadamente as razões dos governantes. Contra o argumento das "nobres mentiras", Luban defende o princípio de publicidade
com base no que ele chama de "rational skepticism" a respeito da própria capacidade dos governantes e de uma expectativa razoável , não ingênua, a respeito da possibilidade de uma opinião pública educada formar juízos sobre as máximas de primeira e segunda ordem apresentadas pelos governantes. Cf. LUBAN (1996: 188-195).

9 Cf. BOBBIO, Norberto (1999). "Democracia e Segredo". ln: BOVERO, Michelangelo [org .Je
BOBBIO, Norberto. (1999). Teoria Geral da Política: A Filosofia Política e as Lições dos Clássicos. Rio de Janeiro, Campus, 2000. Páginas 399-415.
10 Na letra dos decretos, a atual regulamentação brasi leira sobre segredo governamental é
mais frouxa e genérica do que a norte-americana em relação ao que pode ou não ser classificado
como sigiloso. Oexato significado e os usos do texto legal dependeria de comparações sistemáticas sobre o manejo do segredo governamental nos dois países, o que não é possível fazer
aqui. No Brasil , o capítulo Ili do decreto 2.134/97 prevê ainda uma categoria de classificação de
sigilo inferior a essas três, chamada de "reservada". Essa categoria não é utilizada nos Estados
Unidos, mas aparece na legislação britânica, canadense e australiana como "restricted". Para o
caso brasileiro, cf. o decreto 2.134/97. ln: BRASIL. (1999). Legislação Pertinente à Salvaguarda
de Assuntos Sigilosos. Brasília, ABIN , 1999. 49 páginas. Para o caso norte-americano, cf. a
executive order 12.958/95. ln: U.S. CONGRESS. (1998). Compilation oi lntelligence Laws and
Related Laws and Executive Orders of lnterest to lhe National lntelligence Community. Washington-D.e., GPO, 1998.797 páginas. Para informações sobre classificações de segurança na GrãBretanha, Canadá e Austrália, ver LUSTGARTEN e LEIGH (1994: 104-126).
11 Com base nesse princípio, em 1995 havia nos Estados Unidos 29 agências governamentais
com delegações de autoridade para aplicar classificações de sigilo em primeira instância. Segundo o relatório da Comissão sobre Segredo Governamental citado anteriormente, o número
de indivíduos com poder de atribuir sigilo caiu de cerca de 60.000 em 1970, para 5.400 em
1995. No caso brasileiro, o decreto 2.137/97 prevê que a classificação de ullra-secreto só poderá ser feita pelos chefes dos três poderes da República. Entretanto, as delegações de autoridade
previstas para as categoriais secreto, confidencial e reservado são feitas em cascata, começando com governadores e ministros de Estado e indo até coordenadores de projetos em secretarias de governos municipais. Por exemplo, a classificação de segurança de um documento como
sendo "reservado" introduz restrições de acesso público por até cinco anos. As autoridades que
podem atribuir esse marcador são os chefes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
federais , governadores, ministros de Estado, titulares de órgãos da administração pública federal, do distrito federal , estados e municípios, bem como por agentes públicos formalmente encarregados da execução de projetos, planos e programas. Até onde sei, não existem estudos
sistemáticos sobre a eficiência e os problemas do atual sistema de classificação de segredos
governamentais no Brasil.
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12 Para uma introdução aos problemas de infosec, cf. o capítulo IX ("Defensive Measures for
lntelligence") do trabalho já citado de KRIZAN (1999: 61-70). Para uma abordagem mais técnica
e alentada, ver a parte dois ("Nuts and Bolts") do livro de MARTIN, Frederick T. (1999). Top
Secret lntranet: How U.S. lntelligence Built lntelink. Upper SaddleRiver-NJ, Prentice Hall, 1999.
Para o caso do Brasil, cf. o decreto 2.910/98, que estabelece normas para a salvaguarda de
documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa.
Para o caso do Brasil, cf. ABIN (s.d.). Algumas Dicas para Salvaguardar o Conhecimento na sua
Organização. [texto redigido provavelmente em 1999 no âmbito do Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento - PNPCJ.
13 Além das referências já mencionadas, no caso dos sistemas de veto de segurança para
candidatos a empregos e das investigações de background de funcionários para a concessão de
credenciais de acesso, ver: LUSTGARTEN e LEIGH (1994:127-163) Nos Estados Unidos, em
1993, mais de 3,2 milhões de funcionários federais e trabalhadores de firmas contratadas possuíam credenciais de acesso a informações classificadas (2,29 milhões possuíam nível de acesso secret, 768 mil top secrete 154 mil confidential) . Cf. o capítulo IV ("Personnel Security:
Protection Through Detection") in: U.S. GOVERNMENT. (1997). Repor! oi lhe Commission on
Protecting and Reducing Government Secrecy. Washington-De, GPO, 1997. Páginas 75-94.
14 No caso brasileiro, embora o decreto 2.134/97 preveja medidas adicionais de controle com
base no princípio da "necessidade de conhecer", o único marcador adicional previsto é o DSC "documento sigiloso controlado". Nos Estados Unidos, além de uma categoria similar (ORCON
- "Dissemination and Extraction of lnformation Controlled by Originator"), camadas extras de
classificação de segurança envolvem o uso, por exemplo, de marcadores não sigilosos como
FOLIO (para uso oficial apenas), NOFORN (vetado para estrangeiros) e NOCONTRACT (vetado a
empreiteiros ou contratados), até marcadores que aprofundam o sistema de sigilo, tais como
WNINTEL (nota de alerta: fontes ou métodos de inteligência foram utilizados) NATO secrel e
NATO high secret, além das chamadas listas BIGOT (listas que necessitam de códigos especiais
de acesso), para citar apenas alguns exemplos. Cf. U.S. GOVERNMENT. (1997). Report of lhe
Commission on Protecting and Reducing Government Secrecy. Washington-De, GPO, 1997.
Páginas 19-48.
15 Chapter 37 (Espionage and Censorship) oi Tille 18, United States Code. ln: U.S. CONGRESS.
(1998). Compilation oi lntelligence Laws and Related Laws and Executive Orders oi lnterest to lhe
National lntelligence Community. Washington-D .e., GPO, 1998. Páginas 359-366.
16 No caso do ex-membro da CIA Philip Agee, que publicou em 1975 um livro-den9ncia sobre
as operações da agência na América do Sul com uma lista de 2.500 nomes reais de operadores
e agentes, a justificativa do autor era que sua campanha serivia aos interesses das vJtimas de
atividades ilegais da CIA e que os nomes revelados estavam envolvidos em assassinatos e
desestabilização de regimes democráticos. A Suprema Corte dos Estados Unidos não aceitou
essa justificativa e cassou a cidadania de Agee em 1981 . OCongresso americano aprovou uma
lei em 1982 (lntelligence ldentities Protection Acl) criminalizando a revelação da identidade de
funcionários norte-americanos de agências de segurança nacional operando sob cobertura. A
controvérsia sobre o caso Agee nos Estados Unidos arrasta-se até hoje. Embora lenham surgido
denúncias sobre a ligação de Philip Agee com o serviço de inteligência de Cuba, o ex-funcionário da CIA nunca foi processado por espionagem nos Estados unidos. Cf. POLMAR & ALLEN
(1997:06). Ocaso Agee interessa aqui apenas para ilustrar os mecanismos de sanção à publicização de informações secretas e suas ambigüidades. A literatura de denúncia sobre a CIA na
década de setenta é bastante vasta. Sugiro começar pelo próprio: AGEE, Philip (1975). Dentro da
Companhia: Diário da CIA. São Paulo, Civilização Brasileira, 1976. Ver também : MARCHETTI,
Victor, & MARKS, John. (1979). The CIA and lhe Cult oi lntelligence. New York: Times Books,
1979.
17 Cf. parágrafo 798 (disclosure of classified information) do capítulo 37 (Espionage and Censorship) do Title 18 do United States Code [U.S.C.Jln: U.S. CONGRESS. (1998). Compilation of
lntelligence Laws and Related Laws and Executive Orders oi lnterest to the National lntelligence
Community. Washington-o.e., GPO, 1998. Páginas 359-366.
18 A informação sobre quantas páginas de documentos classificados existem hoje nos Estados
Unidos, caso o próprio governo saiba, é classificada. Documentos classificados com mais de
25 anos são elegíveis para revisão e desclassificação automática com base na executive order
12.958/95. Documentos mais recentes são revisados para desclassificação sob requerimento
amparado no Freedom oi lnformation Act (FOIA). Cf. U.S. GOVERNMENT. (1997). Report of lhe
Commission on Protecting and Reducing Government Secrecy. Washington-De , GPO, 1997.
Páginas 49-74.
19 Cf. Michael HERMAN (1996: 90-92) sobre por que a imprensa deveria se abster de publicar
informações sigilosas obtidas de um adversário e que aparentemente o inimigo/adversário/
competidor já sabe que foram obtidas. Oargumento diz basicamente que isso contribuiria apenas para alertar as autoridades superiores do país adversário de que houve uma brecha de
segurança, levando-as a investigar e rever os procedimentos, o que interromperia o fluxo de
informações potencialmente oriundo daqueles canais.
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