




R E C A D O 
Só com muito sorte, ou lucidez, se 

descobre o verdade. Qualquer verdo· 
de. Tontos são os benefícios e benefi
ciados pelo mentira (entendo o semôn· 
fico codificado do alegoria do copo ). 
Por haver lei, supõe-se que nõo existe 
preconceito de cor no país. Mais do que 
p~conceito, existe até maleável con· 
ceifo de cor. lei, delegacias, juízes têm 
sido insuficientes poro reduzir o seu mí· 
nimo o violência doméstico. Negocio
se o compensação. No mercado dos 
topos, adquire-se o direito de espan
car o outro. A propósito, poro além -Oo 
vulnerabilidade externo que, ao pare· 
cer, não está onde o colocam, avulto o 
insegurança interno - vide o silencio· 
so precarização dos Forças Armados. 

Mente-se sobre holocaustos. Men· 
te-se sobre o salivo no boca adentro. 
Qual o surpreso se o orle transformou· 
se em cômico engodo? 
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carlos salles EMPRESÁRIO 

O IMPERIAL:ISMO 

Eu, Carlos Salles, 63 anos, coNFEsso MINHA PERPLEXIDA

DE DIANTE DESSA DEPRECIAÇÃO AGUDA DA IMAGEM E VALOR DOBRA

SIL . CONTRARIA A LÓGICA E O BOM SENSO. CONTRARIA, PR INCIPAL

MENTE, MINHA EXPERIÊNCIA DE EXECUTIVO. CONVIVI 30 ANOS DE M I

NHA VIDA COM UMA EMPRESA MULTI NACIONAL. TRANSITEI DURANTE 

TODO ESSE TEMPO NA ARENA INTERNACIONAL. TRABALHEI NOS ESTA

DOS UNIDOS, ONDE EU ERA DIRETOR DE MARKETI NG PARA GRANDE 

PARTE DO CONTINENTE LATINO-AMERICANO, E DEPOIS DE DEZ ANOS 

PRESIDINDO AQUELA QUE CHEGOU A SER A TERCEIRA MAIOR OPERA

ÇÃO DA XEROX DO MUNDO - EMPRESA QUE RECEBEU TODOS OS PRÊ 

M IOS DE DESEMPENHO QUE A CORPORAÇÃO COLOCOU EM DISPUTA 

ENTRE 95 E 97 -, ENTÃO, O QUE ACON TECE? LEIO OS JORNAIS, VEJO A 

TELEVISÃO, OS RELATÓRIOS DE RESEARCH DOS BANCOS E TUDO AQUI

LO QUE APREND I NESSES ANOS TODOS PARECE ESTAR ERRADO. 



ejamos o disparate. A história 

que me contam os jornais, o no

ticiário de televisão, os analistas 

de mercado, os relatórios de al

guns bancos, o que falam? O Bra

sil seria hoje, no contexto das du

zentas nações do planeta, uma 

bomba de retardo pronta para explodir a qualquer momento. 

Está colocado no mesmo cesto de economias que são absolu

tamente irrelevantes. Eu vi o Brasil no mesmo time que a 

Nigéria, Argélia, Botswana. Eu duvido que algum investidor 

do mundo saiba onde fica Botswana. Mas o paralelo tem sido 

feito. Então, eu começo a me perguntar o seguinte: o que é 

que está errado nisso? Ou o que é que está por trás disso? 

Bom, o Brasil atingiu alguns patamares nos últimos 

anos que são invejáveis no chamado Terceiro Mundo, ou 

mundo em desenvolvimento. Tem uma moeda internamen

te estável - e aqui não quero misturar cotação do dólar 

com estrutura de preços, pois, para mim, são duas coisas 
completamente distintas, embora interconectadas. Tem, 

pensando aqui o seguinte: será que somos todos imbecis, 

milhões de imbecis, e há sujeitos inteligentes que vêem 

alguma coisa que nós não vemos? 

Ontem à noite, 12 de junho, eu vi um noticiário da rede de 

TV portuguesa onde se divulgava que um grupo de empresas 

do país havia anunciado um investimento de 3,5 bilhões de 

euros em atividades industriais no Brasil. Isso num momen

to em que a Bolsa de São Paulo estava transformada num 

vulcão, onde as pessoas estavam à beira do suicídio! Será 

que esses portugueses são idiotas? Isso me fez lembrar uma 

declaração do Álvaro de Souza, ex-chairman do Citibank para 

a América Latina. Segundo ele, investidor que tem dinheiro 

e aplica no país tem uma percepção. O sujeito que escreve, e 

faz análise, vive em outro planeta. Agora, será que o cara 

que escreve essas barbaridades é que vai governar os desti
nos do país? 

Não estou sonhando com a volta de um mundo ideal, 
em que apenas a verdade seja dita, ou onde os especulado

res sejam execrados. O especulador existe, faz parte do 
jogo, é um personagem deste mundo. Tem gente que espe

Não estou sonhando com a volta de um mundo ideal, 
em que apenas a verdade seja dita, ou onde os 

especuladores sejam execrados. O especulador existe, 
faz parte do jogo, é um personagem deste mundo 

cula com milho, com farinha. É um 

animal que existe. Mas não é possí

vel que o país inteiro seja conduzi

do pelo especulador. Eventualmen
te, surge alguma cabeça sensata e 

assim, estabilidade interna. Tem uma coisa que parecia 
impossível anos atrás, que é disciplina orçamentária do 

governo (com 63 anos , jamais sonhei ver isto antes de 

morrer!). E mais: tem essa disciplina apreciada pela soci

edade como um todo. Hoje, os administradores públicos 

são valorizados pelo bom uso do dinheiro público, que é 

outra coisa inédita no chamado Terceiro Mundo. Não há 

nenhum candidato a presidente da República, e não terá 

nenhum candidato a governador de estado, com a cora

gem de ir a público atacar a Lei de Responsabilidade Fis

cal. Por quê? Porque isso é um suicídio político. A socieda

de na mesma hora não o perdoará. 

Trata-se de uma evolução fabulosa em matéria de 

criação de instituições sólidas dentro do país. Mas, 

então, começa aquela história: há um risco de elei

ção, o risco de eleição faz subir o Risco. Brasil, e faz 

subir a cotação do dólar, a cotação do dólar faz 

subir o Risco Brasil, que faz subir o risco não sei 

de quê! É um processo de retroalimentação. Eu fico 

põe as coisas no lugar. Mas, seu depoimento não tem res

sonância na imprensa. Ficamos então assim: os fundamen

tos são todos positivos, conforme o próprio receituário dos 

analistas, e o clima propagado por eles mesmos e encam

pado pela mídia é de angústia e de pânico. Minha perple

xidade não é à toa. 

Agora, onde é que tudo isso prejudica o Brasil? Em pri

meiro lugar prejudica porque, ao fazer essa especulação com 

o câmbio, essas pessoas estão na realidade conduzindo um 

processo de pressão sobre a inflação. Por quê? Porque o dó

lar, ficando mais caro, acaba influenciando os preços. En

tretanto, há também um contrapeso curiosíssimo: o dólar 

na verdade joga para cima o IPA (Índice de Preços no Ata
cado); a especulação com câmbio não tem força para mexer 

no IPC (Índice de Preços ao Consumidor). Porque o IPC 

depende do bolso do consumidõr. E o consumidor diz que 

está muito éaro e não paga. Não adianta vir com preço alto. 

Então se viu, neste último resultado de maio, que o IPA 
está lá em cima e o IPC embaixo. Simplesmente as empre-



__ _ , ,cesso 
brasileiro. • 
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lor1t. ... :.det. 
cada empresa - ai... 

COMUNICADO 
Em face das versões publicadas na imprensa referentes à recomendação de redução 
de invmtimentos no Brasil, a direção do ABN AllWK> informa que não companilha 
da posição expressa no relatório de ontem sobre mercados emergentes. Vale 
ressaltar que esses relatórios sio rotineiros, e os anali9tas têm independência para 
fazer suas recomendações. 

Nós aa-editamos no Brasil e aqui temos feitoº investimentos importantes, que hoje 
fazem ':ia operação Brasil o terceiro pifar de suslentação de nossa operação mundi8', 
juntamente com a Holanda e os EUA 

Entendemos que a economia brasileira tem tt.Klamentos sófK&o. e defendemos o 
pluralismo de idéias como sendo vital no pnx:euo de evolução demooática. 

Temos a confiança de esi.mos no caminho certo e continuar-emos a investir em 
recursos humanos, financeiros e tecnológicos, na certeza de que estamo. 
participando da construção de um país: m8'hor. 

ÃNÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL 0 GLOBO, 3 DE MAIO DE 2002 
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sas não conseguem passar o resultado da especulação cam

bial para seus preços, senão não vendem. 

Nisso tivemos outro avanço, é uma grande notícia. Os 

preços de mercado estão contidos. (Não é o caso dos preços 

administrados. Temos aí um problema sério por

que estes continuam na trilha da especulação.) 

Ou seja, criou-se no Brasil uma consciência de ci-

dadão, de consumidor, que diz não pago e aca-

bou-se: fica com a mercadoria que eu não 

compro. Mesmo que tenha dinheiro para 

pagar, não paga, porque acha criminoso o 

negócio. Vai jogar dinheiro fora? 

Quando vejo - e não se pode dizer que 

eu viva com orçamento apertado - um cama

rada pegar e aumentar o preço da batata porque 

o dólar subiu, dou uma gargalhada na cara dele e 
vou procurar batata em outro lugar. Acaso sou idiota? 

Houve um grande crescimento institucional no país nes

se terreno. Agora, volto a dizer, o que me assusta é que grande 

parte da imprensa brasileira vai repetindo e fazendo eco ao 

especulador. Tenho lido artigos de revistas, jornais e comen

taristas que não analisam nada, repetem qualquer besteira 

que botam na frente deles. Ou seja, me dá a impressão de que 
a imprensa brasileira continua sofrendo do complexo de infe
rioridade colonial que nos atacou durante tanto tempo. É a 
síndrome de que tem que dar errado, não pode dar certo! 

Insisto, na imprensa está faltando análise. E comunica

ção é uma questão central no atual problema. Antes eu co

mentava que não posso admitir que o Brasil tem um risco 

maior que Botswana. Quem investiu em Botswana? Ninguém. 
Eu só posso entender isso como a combinação de gente que 

precisa do caos para ganhar dinheiro com gente idiota que 

faz o jogo. Só pode ser essa combinação. Ignorância com má

fé, sempre uma mistura explosiva. 

O mundo real, porém, se move noutra direção. Há pouco , 

tempo, quando eu dirigia uma grande corporação e convi

via com o governo muito mais intensamente do que convivo 

hoje, fazíamos uma reunião periódica de dirigentes de mul

tinacionais em São Paulo. (Era o GIE, Grupo de Investido

res Estrangeiros.) Provavelmente, 30% a 40% do PIB cor

porativo estrangeiro presente no Brasil sentavam-se em 

volta da mesa. Nossas conversas nunca entravam nesse ter

reno especulativo absurdo. Uma vez, no fim de 1998, está
vamos 47 empresas ali reunidas, e alguém propôs uma brin-
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cadeira no final da reunião: quantas destas 4 7 subsidiárias 

de multinacionais estão entre as cinco maiores operações 

da respectiva corporação no mundo? 

O resultado foi: 33. Das 4 7, 33 estavam entre as cinco 

maiores. Aí você pára para pensar um pouquinho e diz: meu 

Deus do céu, se as operações dessas empresas são tão gran

des, tão importantes para as corporações, alguma coisa não 

está certa do que está se dizendo por aí sobre o país. É o caso 

de se perguntar, a propósito, qual é o tamanho da participa

ção do Brasil no PIB corporativo mundial? 

Eu me peguei fazendo uma especulação, que não tem fim

damento científico, não sei se passará pelo crivo dos estatís

ticos e matemáticos. É sentimento meu. Para ser uma das 

cinco maiores operações de uma corporação grande, a subsi

diária tem que representar qualquer coisa entre 8% e 12% 

do faturamento mundial da empresa. Nas corporações euro

péias, em geral, diferentemente das norte-americanas, a ope

ração doméstica não é a maior. Pega um país como a Holan

da: a maior operação da Phillips não é na Holanda. Mas tem 
que se fazer essas distinções. Naquele momento, a Xerox ti

nha 11 % de suas operações no Brasil (50% dentro dos Esta

dos Unidos). Aí você pára e pensa, poxa, se o Brasil é 11 % da 

Xerox, outra empresa é 8%, outra é 13%, o Brasil então tem 
uma expressão internacional enorme. E mais: essas corpora
ções olham para o Brasil de uma forma completamente dife
rente do que os chamados analistas olham. 

Há, pois, um desencontro colossal de percepção. O país 

está sendo torpedeado pela percepção de alguns camara

das - como disse bem Álvaro Souza - que não entendem 

nada de política e entendem menos ainda de Brasil. Se 

tudo que alegam para o Brasil fosse aplicado a outros pa

íses, iriam jogar esses países no buraco. 

E 
m verdade, isso não é inédito, já vimos essas ma

nobras. Só que, de repente, tomou uma visibilida

de e uma dimensão que não tinha. A minha per

plexidade é a seguinte: qual foi o fato novo que 

provocou isso? Ou qual é a intenção nova que está por trás 

disso? Eu não consigo entender. Para mim, o mais grave são 

as contradições do próprio mercado. É o que acaba de aconte

cer na última segunda-feira (dia 11 de junho): pressionaram 

para ver se o BC tinha fôlego para pagar juros mais altos; na 
hora que o BC provou que tem fôlego ... ah, ah, disseram, está 
em situação terrível, porque se não estivesse não pagaria. 
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Ou seja, na hora em que se configura um cenário que eles 
queriam ver configurado, este cenário, que era indicativo de 

pujança ou não do BC, passa a ser indicativo exclusivamente 
do desespero da autoridade monetária. 

Isso me faz lembrar do câmbio na época da hiperinfla
ção, na década de 80. Havia dois fatos curiosos. Em primei

ro lugar, era o câmbio paralelo que puxava a especulação. 
O paralelo subia e puxava o resto. E aí alguém dizia - al

guém de bom senso - , espera aí, o paralelo é uma opera
çãozinha mínima no total da atividade comercial. Não é 

possível que o rabo puxe o cachorro. O segundo aspecto é 

que o paralelo se movia para cima toda quinta-feira, e toda 

terça-feira se movia para baixo. 

A cada quinta-feira, por volta de meio-dia, os boatei
ros saíam pela Líbero Badaró em São Paulo ou pela Rio 
Branco no Rio, porque ali estavam as grandes forças do 
câmbio paralelo, espalhando boatos. No fim do dia o dólar 
estava nos píncaros. Ai os trouxas compravam dólar por

que ele ia disparar. Na terça-feira, vinham os boatos de 
calmaria. O dólar arriava. Os otários vendiam, porque o 
boato é de que ia a zero. Agora, não é possível ter otário se 
não tiver esperto, e vice-versa. Então, se alguém está per

É que toda grande corporação que tem subsidiárias em 

várias partes do mundo estabelece programas industriais em 

mercados "cativos". Assim, é muito natural que uma multi
nacional que tenha urna operação industrial no Brasil tenha 

todo o mercado "cativo" da América Latina. Do mesmo modo 
na Península Ibérica, no Leste Europeu, no Oriente Médio. 

São divisões em bloco. Geralmente, a operação mexi-
cana é para suprir os Estados Unidos; a da indús

tria britânica é para suprir a Europa Ocidental. 
Portanto, a coisa é mais ou menos mapeada. Quan

do começa essa loucura de taxa cambial, atrapa

lha e desbalanceia tudo. Por quê? Porque se a taxa 

cambial começa a ter essa volatilidade o país, que 

era competitivo dentro do mundo dessa corpora
ção, deixa de ser, ou fica muito mais competitivo 
do qué de fato é. 

Dou um exemplo: se o dólar dispara para cin-

co reais, os produtos de multinacionais feitos no 
Brasil com alta integração nacional ficam tão 
baratos que arrebentam todas as demais. Mas, 
se eles tiverem urna baixa integração nacio
nal, ficam inviáveis. Então pode-se ver o ta-

dendo, alguém está ganhando. 
Hoje o paralelo é urna irrelevân

cia. Ninguém fala no paralelo. Até 
porque se alguém quiser comprar dó
lar compra sem nenhum problema. Se 

Das 47 subsidiárias de multinacionais instaladas no 
Brasil, 33 delas estavam entre as cinco maiores 
operações da matriz no mundo em 1998. O país, 
portanto, é importante no PIB corporativo mundial 

quiser remeter, remete. Para que paralelo? Só para dinheiro 
de tráfico de droga. O tráfico, por maior que seja, não tem 

tamanho para comandar urna economia da escala do Brasil. 

Volto ao início: 30 anos na trincheira de urna multinacio

nal não foram suficientes para me ensinar a entender o que 
está acontecendo no Brasil. Eu só posso acreditar numa coisa: 
existe um movimento especulativo gigantesco por trás desse 
processo. Há gente ganhando muito dinheiro e um bando de 

gente boba, mal-informada, fazendo eco para esse pessoal. 

No mundo real, inclusive no mundo das corporações, a 
especulação cambial só traz desvantagens. A subsidiária é 

avaliada pela matriz em função de seu tamanho em dólar. 
Toda vez que há urna desvalorização, o tamanho relativo da 
subsidiária, traduzido em dólar, diminui. Ao diminuir, afeta 
o resultado consolidado corporativo. Ou seja, para a corpora
ção essa subida do dólar não interessa. Além disso, a subida 
do dólar perturba o sistema de trocas entre subsidiárias. 

·manha da perturbação. De fato, o ambiente que a corporação 
mais quer é o de estabilidade cambial. Isso porque fez inves
timentos industriais importantes de produção, de distribui

ção, que precisam de continuidade. Para a coordenação in

dustrial e comercial, a estabilidade cambial é fundamental. 
Então, a que tipo de investidor interessa a instabilidade? 

Não consigo entender a quem interessa isso, além desse 
pequeno grupo de especuladores que ganha dinheiro nesse 
jogo. No momento em que a imprensa começa a reproduzir 

diariamente esse clima de pânico, eu fico muito triste. Im
portante é o seguinte: isso não acontece por falta de informa

ção. As informações existem. Outro dia vi urna entrevista do 
presidente do IBGE elucidadora. Alguém disse: temos aqui 
dentro do Brasil uma África. Ele contra-atacou: espere um 
instante, com urna imensa diferença. A nossa África está co
mendo e indo à escola. A África do outro lado do Atlântico 
não come sequer lixo e suas escolas são raridades. Não quer 
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Finalmente um cartão Visa de alta classe. 

Unibanco e Varig lançam o cartão Visa Platinum, 
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O Unibanco -o maior administrador de cartões da América Latina -e a fítrig estão lançando o cartão Vcmg Uni banco 
V!Sa Platinum. A partir de agora, os clientes mais e.ngen/es da bandeira Vi.1<1 poderão receber do Unibanco o caricio com o melhor 
conjunto de benefícios que um cartão de crédito pode oferecer: • O único caricio Visa que dá 1,5 milha pam cada dólar gasto· 
com o programa de milhagem Smiles da Vmig- 50% a mais do que nos cartões ronvencionais - , além de 7.500 milhas na 
aquisição~· • Opiniâo médiat i/1temacional: uma segunda opiniâo de especialistas dos mais reronhecidos centros de excelência 
médica em todo o mundo. • Seguro de aqidentes pessoais no valor de US$ 1 milhão. • E muitas outras vantagens. 
Cartão Varig Unibanco Visa Platinum. Muitos benefícios para poucos. Maiores informações, ligue 0800 14 84 84. 

! . 

' ~ 

RIG 

1 N 

Bancando seus sonhos. 
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dizer que não tenhamos os nossos problemas, mas isso é uma 

diferença colossal. 

Está todo mundo agora na Copa do Mundo invejando a 

Coréia. A Coréia, há seis ou sete anos, foi mostrada ao mun-

l!1ii i~llH@!iM 

nho? Ninguém. Mas a imprensa divulgou isso, sem análise, 

sem reflexão. 

Sou membro do Conselho de uma multinacional que ope

ra no Brasil e na Argentina. Por efeito da desvalorização bra

Só a velhinha de Taubaté acredita que a economia 
mexicana é maior que a brasileira. Dentro do ambiente 
empresarial, todo mundo sabe que o PIB mexicano é a 

metade do PIB brasileiro. Todos têm certeza disso 

sileira de 99, e da valorização um por 

um na Argentina, a operação argen

tina ficou maior que a operação bra

sileira. Agora tive uma reunião do 

Conselho nesta semana, e a operação 

do como uma bomba de retardo igual ao Brasil. Agora, é a 

quinta maravilha do mundo. Ai cabe ver o que é que a Coréia 

fez. A Coréia era um país até 50 anos atrás extremamente 

subdesenvolvido e paupérrimo. Eles fizeram um maciço in

vestimento em educação. Duas gerações depois tinham outro 

país. Só que a Coréia é um país extremamente pequeno; tem 
só 50 milhões de habitantes e têm que tomar cuidado porque 

senão caem dentro d'água. Não tem recursos naturais, não 

tem uma série de coisas importantes. Então investiu no inte

lecto, que é a única indústria que pode desenvolver. Agora, 
imagine se o Brasil continua investindo seriamente no inte

lecto! Daqui a 50 anos tudo aquilo que se vê na Coréia vai se 

ver aqui multiplicado por cem. 
Quando se compara com isenção o cenário internacio

nal, já temos muitas vantagens a nosso favor. O Brasil 

rompeu com a hiperinflação. Veja a Argentina: ela conti

nua acreditando que o problema do país se resolve impri

mindo e distribuindo para o povo mais dinheiro - como o 

Brasil também acreditava no passado. Aliás, tivemos um 

presidente da Câmara dos Deputados, numa época, defen

dendo um pouquinho de inflação. É a mesma coisa que um 

pouquinho de Aids. Ou um pouquinho de gravidez. Será 

que isso existe? 

M 
as voltemos ao problema da percepção. A 
imprensa brasileira saudou o dia em que, 

por efeito da desvalorização cambial ocor

rida no Brasil, o PIB mexicano ficou maior 

que o brasileiro. Agora, só a velhinha de Taubaté acredita 

que a economia mexicana é maior que a brasileira. Dentro do 

ambiente corporativo, todo mundo sabe que o PIB mexicano 

é a metade do PIB brasileiro. Todos têm certeza disso. 
Também o PIB argentino, por causa do câmbio um por 

um, chegou a ser 60% do PIB brasileiro. Alguém acreditou, 

no mundo corporativo, que o PIB argentino tinha esse tama-
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argentina (por força da desvalorização lá) ficou um terço da 

operação brasileira. Na realidade, nem era maior antes, nem 

é um terço agora. E se acontecer, o que os tais analistas estão 

dizendo, que no ano que vem a relação peso-dólar vai ser de 5 

para 1, esta empresa, que um dia foi maior que a subsidiária 

brasileira, passa a ser um quinto ou um sexto da operação 

brasileira. E lá não se deixou de produzir um item a mais ou 
a menos, lá não se perdeu capacidade produtiva, lá não se 

deixou de exportar. E aqui a operação brasileira continua cres

cendo como sempre cresceu. 

É claro, por efeito dessa desvalorização cambial, as lei

turas são distintas. Entretanto, no mundo corporativo todo 
mundo é capaz de fazer essa ressalva. Será possível que a 
imprensa brasileira seja incapaz de fazê-lo também? E os 

analistas? No dia 13 de janeiro de 1999 houve a desvalori

zação cambial brasileira, de 60%. No dia 15 ou 16, eu falei 

experiência com o mundo. E nós sabemos que se

ria uma falta de bom senso imaginar que da ' 
noite do dia 13 para 14 a Xerox do Brasil ti

vesse perdido metade de seus clientes. Na ver

dade, a Xerox amanheceu o dia 14 com os mes

mos clientes, do mesmo tamanho, com as mesmas má

quinas produzindo, tudo igualzinho. Só que a tradu

ção de seus valores para dólar mudou. 

Há alguns meses ela esteve no Brasil, já como CEO, e 

fez um jantar em São Paulo com diversos presidentes de 

clientes importantes da Xerox do Brasil. E disse a eles, 
de viva voz: eu sei exatamente o que se passa neste 

país. Não me deixo influenciar pelas análises catas

trofistas que aparecem nos jornais. O mundo cor-
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porativo é um, o mundo de bate-boca de botequim que está 

acontecendo por aí é outro. 

Lembro-me de uma entrevista de Felipe Gonzalez quan

do a Espanha havia entrado para a União Européia, e o 

partido dele se preparava para tomar o poder. A Espanha 

era um país do Terceiro Mundo, atrasadíssimo, sem infra

estrutura, sem coisa nenhuma. E começou o terrorismo. Se 

o senhor for eleito, dizia o entrevistador, todo mundo vai 

embora. Ele então disse o seguinte: eu estive ontem visi

tando a fábrica da Volkswagen (não sei bem em qual re

gião). Fui lá saber se é possível pegar aquele prédio, botar 

em cima de uma carreta e levar de volta para a Alemanha. 

É fisicamente impossível. Então, estou tranqüilo. Não tem 

como tirar essa fábrica daí. Quem está investindo grande 

não fica nessa história de vai e volta. Quem fica nessa his

tória é o oportunista. 

Na realidade, qualquer corporação estabelecida num país 

sabe que, se sair, o preço da volta é colossal. Há um caso 
aqui que é típico: no começo dos anos 80 a Chrysler estava 

no Brasil fabricando caminhões. Fez alguns investimentos 

mas, de repente, decidiu ir embora. Quando vieram os anos 

90, o Brasil , durante algum tempo, virou o grande destino 
do mundo. Todos queriam vir. A Chrysler disse, eu tam

bém. Gastou o que tinha e o que não tinha, e está indo em
bora de novo. Porque não deu para se fixar. É tanto dinhei
ro que você tem que gastar (para deslocar os estabelecidos) 

que não dá para voltar. 

Outro exemplo são os concorrentes da Xerox. Fizeram a 

mesma coisa: vamos embora porque este país não presta. 

Nunca mais voltaram. Enquanto você vai embora, os que fi

cam tomam o espaço, se entrincheiram, levantam os muros. 

Quando você tenta voltar, não tem jeito. Isso me foi dito pes

soalmente pelo presidente das operações na América Latina 

da Minolta. Procurou-me para fazer um acordo com a Xerox 

(eu não podia fazê-lo , encaminhei-o para Stanford). Eles ti

nham máquinas de tecnologia excelente, só que não tinham 

como entrar no mercado brasileiro. E ele usou a seguinte ex
pressão: "a Minolta estava aqui, pegou um navio e foi embo

ra. Quando voltou, encontrou uma muralha na praia inex

pugnável, que se chama Xerox do Brasil. Então, ou eu faço 

uma aliança com vocês, ou tenho que desistir do mercado." 

Como a aliança não foi feita, eles desistiram do mercado. 

Em síntese, a volta é impossível. Qualquer corporação sabe 
disso. Se perguntar aos presidentes de empresas, eles dizem: 

' ' i não dá para voltar. Ou volta com um custo brutal que 

! inviabiliza o negócio. 
Vejamos um outro caso, o da Ford do Brasil (seu 

; presidente Antônio Maciel não faz segredo disso). A 

' 
associação Volkswagen-Ford para criar a Autolati-

; na, que foi orquestrada pela Volkswagen, reduziu a 

, Ford a uma insignificância. A participação no mer-

cado da Ford chegou a ridículos 6%. Por quê? Porque 

simplesmente a Ford do Brasil não tinha modelos, era uma 

simples caudatária da Volkswagen, mais nada. Com o fim 

da Autolatina, Antônio Maciel recebeu da corporação a res

ponsabilidade de resgatar a Ford do Brasil. E, se se olhar 

bem, trata-se de uma missão de investimento, de trabalho 

sério, de fixação de marca, ganho de mercado etc. A menos 

que a Ford seja comandada por mentecaptos, a realidade 

que os analistas apresentam não deve ser verdade. Ela está 

investindo maciçamente no mercado brasileiro. Ai vem um 
analista e diz que isso aqui é uma porcaria, que é um alto 

risco, que é Botswana ... Por que a Ford não vai para Botswa

na então? 

H 
á, pois, duas realidades: a realidade corporati

va e a realidade dos analistas. Alguns destes 
botam o risco para cima ou para baixo basea

dos em nada. Eu ouvi outro dia um diretor do 
ABN-Amro dizendo: a posição do analista é uma posição pes
soal dele, não é da instituição. Agora, se o diretor vem a pú

blico e diz isso, ninguém presta muita atenção. Só presta aten

ção no que o analista falou. Isso acontece no Brasil, estou 

convencido, porque estamos ainda num estado de pré-ado

lescência do ponto de vista da maturidade nacional, de nossa 

inserção no mundo. 

Vejamos um exemplo que não tem relação direta com o que 

estamos falando aqui. Apareceu na televisão o time francês de 

volta a Paris. Não marcou um gol na Copa. Foi eliminado na 

primeira etapa. Melancólico. Mas os jogadores foram recebi

dos como heróis. Hoje de manhã o Brasil deu de 5 a 2 na Costa 

Rica e a primeira coisa que aparece na televisão é o comentá

rio dizendo que esse time é uma porcaria, que não vale nada, 

abra o olho, a Costa Rica é uma galinha morta ... 

Isso revela uma espécie de necessidade de autoflagela

ção, que tem duas origens. Primeiro, a ibérica. Os ibéricos 

sentem necessidade de autoflagelação, faz parte da cultu
ra. A isso se soma a cultura da colônia, que até hoje não se 
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extirpou no Brasil. As duas coisas somadas dão esse estado 

de ânimo derrotista. É o que se vê, por exemplo, nas mesas

redondas de comentaristas na televisão. Gastam uma hora 

para descobrir defeitos na seleção brasileira e virtudes em 

todas as demais. Eles conseguiram elogiar o time da China, 
o que você quer? É diferente quando os comentaristas são 

ex-jogadores, ex-craques, que estiveram no campo e enten

dem do riscado. Os comentários desses caras são centrados, 

frios , sérios. Os outros são como bate-boca de botequim, 
gritaria pura. Agora, pegue essa analogia com o esporte e 

projete na economia. É muito mais sério. 
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bate rasteiro ou agressivo, mas teria que ter 
uma estratégia para que isso fosse dito. Para 

, ajudar não ao governo, mas ao Brasil. 

Num plano diferente, acho que também 

houve falha de comunicação com o empre

sariado que conta. O governo brasileiro não en
tendeu um fato: sua conversa não pode se Jimi. 

tar à banca. O fato de as corporações multinaci· 
onais terem aqui operações importantes tor-

na-as um grande aliado em potencial do go-

verno. Mas o governo nunca entendeu isso. 

Os ibéricos sentem necessidade de autoflagelação, 
faz parte da cultura. A isso se soma a cultura da colônia, 

que até hoje não se extirpou no Brasil. As duas 
coisas somadas dão esse estado de ânimo derrotista 

Eu cansei de conversar com gente do 

governo, e vi que não entendia. !ma· 
gine se os dirigentes das 100 maiores 
multinacionais instaladas no Brasil 
não assinariam um manifesto de va-

Acho que nisso tudo existe um grave defeito de comu
nicação do governo. É a maior crítica que faço ao governo 
Fernando Henrique. Em termos substantivos, acredito que 
vai ser reconhecido daqui a 20, 25 anos. É como o governo 
Juscelino. Hoje se reverencia Juscelino, e ninguém selem
bra de que ele saiu escorraçado do governo. Essa história 
de que saiu na glória é mentira. Foi chamado de ladrão, 
disso e daquilo. Carlos Lacerda chegou a dizer que ele era 
a sétima maior fortuna do mundo. (Ele não chegava a ser 
a sétima maior fortuna do quarteirão onde morava em Belo 
Horizonte.) 

Fernando Henrique também será reconhecido daqui a 20, 

25 anos. Agora, acho que ele poderia ter um reconhecimento 
maior se o governo dele se comunicasse melhor. O governo 
Fernando Henrique se comunica pessimamente. São buro
cratas incapazes de convencer a quem quer que seja. A co

municação do governo é chata, os comunicadores do go· 
verno têm cara de Diário Oficial , dá vontade de des
ligar a TV na hora, são uns incompetentes falando. 

Fernando Henrique não teve um porta-voz que a 
gente tivesse vontade de escutar. Admito até que 

lorização do país, reafirmando seu interesse em continuar 
suas operações aqui. É claro que assinariam. E já penso a 
repercussão sobre o ambiente econômico? Acabaria logo com 
essa conversa-fiada. Isso se chama comunicação eficiente. 

A primeira coisa que o governo e todos os candidatos à 

Presidência da República deveriam entender é que a subsi· 

diária da multinacional dos Estados Unidos não está neces
sariamente atrelada à política do governo norte-america
no. Por quê? No momento em que o governo norte-america
no impõe uma quota para exportação de produtos agrícolas 
do Brasil para lá, está atrapalhando a vida de uma grande 

corporação norte-americana que investiu no Brasil para 

produzir e entrar no mercado norte-americano. Então, essa 
corporação é aliada do Brasil, e não do governo norte-ame
ricano. Mas o governo brasileiro não entende isso. Trata as 
multinacionais com desconfiança, quando poderiam ser seus 
grandes aliados. Aliados reais, e não especulativos, incon· 
seqüentes, predadores. 

* DEPOIMENTO A CORIOLANO GA'ITO E LUIZ CESAR FARO. 

** COLABOROU JOSÉ CARLOS DE AssIS. 
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este suruey-piloto foi apresentado aos en
trevistados um cartão com sete fotos de pes

soas de diferentes cores. As sete fotos for
mavam uma escala de cores, com sete pon

tos, dois extremos, uma pessoa branca e ou-

as pessoas entre os dois extremos, estando a foto 1 no extre
mo branco e a foto 7 no extremo preto. 

Os resultados mostram que as fotos 1 e 2 estão no extre
mo branco e as fotos 6 e 7 no extremo preto. A pessoa da foto 

1 é considerada mais branca do que a da foto 2. Ela tem os 
tra preta, e cinco pontos intermediários' . olhos claros e o cabelo liso, ao passo que a pessoa da foto 2 

O quadro 1 apresenta estas fotos na or- ' tem olhos escuros e cabelos ondulados. Adicionalmente, 88% 
dem do mais branco para o mais preto, classificadas a par

tir de um conjunto de características físicas: textura do ca

belo, cor dos olhos, cor da pele, grossura dos lábios e forma

to do nariz' . 
Em primeiro lugar perguntava-se para os entrevistados, 

segundo a classificação do IBGE, e excentuando-se as cate

gorias amarelo e índio, qual a cor de cada uma das pessoas 

das fotos. Isto é, todos os entrevistados classificaram todos 
os fotografados entre preto, pardo e branco. Em seguida, 
mostrando-se novamente o cartão com as sete pessoas, fo
ram feitas as seguintes perguntas: 

1) Qual dessas pessoas parece ser um advogado? 

2) Um professor de escola de segundo grau? 

3) Um motorista de táxi? 

4) Qual dessas pessoas parece ter menos chances, menos 
oportunidades na vida? 

5) Qual delas parece ser a pessoa mais preguiçosa? 

6) Parece ser um criminoso? 

7) Parece ser a mais pobre? 

8) Parece ser a pessoa mais honesta? 

9) Parece ser a mais educada em termos de modos? 

10) Qual delas parece ser a pessoa mais inteligente? 

O resultado dessa pesquisa veio revelar que o preconceito 

dos entrevistados disseram que a pessoa da foto 2 parece ser 
um nordestino, e esse percentual é de apenas 7% para a foto 

1 (tabela 4). No outro extremo, a influência dos traços faz 

com que a pessoa da foto 6 seja considerada menos preta do 

que a da foto 7. A pessoa da foto 6 tem nariz afilado e lábios 

finos, ao passo que a pessoa da foto 7 tem o nariz achatado e 

os lábios grossos. 

Os pardos são as pessoas das fotos 3, 4 e 5. Como fica 
claro pelos dados, segundo a população, a pessoa da foto 4 é 
quem está no centro da escala, enquanto a foto 3 apresenta 
um pardo esbranquiçado e a da foto 5 o mais preto dos três 
pardos. 

Resumindo, segundo a população, pessoas semelhantes 
às das fotos 1 e 2 são brancas, semelhante às das fotos 6 e 7 
são pretas, e as fotos 3, 4 e 5 representam os pardos. Esta 
classificação é útil, pois é com base nela que será possível 
afirmar que há preconceito e que isto foi detectado pelo sur
uey-piloto. 

O preconceito de cor ou raclal 
Há no meio acadêmico uma discussão recorrente sobre 

preconceito social e preconceito de cor no Brasil, e a relação 
entre eles. Para Azevedo', os grupos de cor seriam, na verda
de, "grupos de prestígio", formados pela correlação entre uma 
categorização de cor (branco e preto) e uma categorização de 

status (ricos e pobres). Guimarães complementa dizendo que 
de cor no Brasil é forte e bem arraigado. Além disso, que o , "tais prestígios de posição são resguardados, ( ... ) por distân-
preconceito é variado, atingindo de maneira diferente par

dos, pretos e brancos considerados nordestinos. Será visto na 
conclusão que isto tem implicações importantes para a polí
tica de cotas, dificultando a sua implementação ou a toman
do carente de legitimidade social. 

A cor da4 pe44oa4 foto1rafada4 
O primeiro resultado interessante da pesquisa-piloto é a 

classificação das sete fotos segundo as três cores, preto pardo 
e branco (tabela 1). Os dados são apresentados ordenando-se 
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cias e etiquetas, que têm na aparência e na cor ( ... ) suas prin
cipais referências e marcos no espaço social".' A pesquisa
piloto indica, com dados quantitativos, que a discussão aca
dêmica está bem colocada. 

A tabela 2 apresenta os resultados para as respostas às 
dez perguntas mostradas anteriormente. Para cada foto é 
indicado o percentual da população que considera aquela 
pessoa advogado, professor etc. Assim, 34% da população 
adulta do município do Rio de Janeiro consideram que a 
pessoa da foto 1, aquele que ocupa o extremo da cor branca, 



QUADRO 1 

Foto.\ de .\ete peuou de diferente.\ core.\. na ordem do mal.\ branco 
para o mal.\ preto IAet unda a papulaçàal 

TABELA 1 

l cor da.\ .\ete peüoU foto1rafadu .\e1undo u trt.\ core.\ 

Número da foto Branco Pardo Preto Total 

1 98% 2% 0% 100% 
2 76 19 5 100 
3 30 65 5 100 
4 2 84 14 100 
5 3 78 19 100 
6 1 14 85 100 
7 o 3 97 100 

ABRIL·MAIO·JUNHO 2002 33 



é o que mais se parece com um advogado, enquanto 29% 

disseram que o que mais se parece com um motorista de 
táxi é o pardo típico. Uma leitura atenta dos dados da ta
bela irá revelar o preconceito de cor ou racial da grande 

maioria da população. 
Com o objetivo de facilitar o entendimento da tabela, e 

visualizar melhor os padrões de respostas, foram somados 
para cada pergunta os percentuais daqueles que responde

ram que o atributo era dos brancos (fotos 1 e 2), dos pardos 

(fotos 3, 4 e 5) e dos pretos (fotos 6 e 7). Em seguida, cada 

uma destas somas foi dividida pelo número de fotos, 2, 3 e 2 

respectivamente. Por meio deste procedimento obtivemos o 
percentual médio de respostas para as pessoas de cor bran

ca, parda e preta. 

or exemplo, 40% responderam que as pessoas 
de cor branca são as que mais parecem um ad
vogado, isto resulta em uma média de 20% para 

cada branco. Igualmente, 40% responderam que 
uma pessoa de cor parda é a que mais parece 

um advogado, isto resulta em uma média de 13,3% para 
cada pessoa de cor parda. E, por fim, 20% disseram que 
uma pessoa de cor preta é a que mais parece um advogado, 
o que resulta em um percentual médio de 10% para cada 
preto. Este cálculo foi repetido para cada uma das dez per
guntas, e o seu resultado - que passamos a comentar ago
ra - foi colocado em gráficos. 

Os resultados indicam um claro padrão de classificação 
profissional. À medida que o status da profissão vai caindo, 
ela vai ficando menos branca e mais parda. Apesar de dimi

nuir o percentual de pessoas que acham que uma profissão 
de menor status é ocupada por uma pessoa de cor preta, se 
forem somadas as respostas preto e pardo teremos que 23% 

consideram que uma pessoa preta ou parda poderia ser um 
advogado, e 26% e 25% respectivamente acham que pessoas 
de uma dessas cores poderia ser um professor e um motoris

ta de táxi. 
Em outras palavras, enquanto a população considera que 

profissões de menor prestígio são menos brancas do que pro
fissões de maior prestígio, isto não ocorre quando a cor das 
pessoas é parda ou preta. Há estabilidade, com uma leve ten
dência para o crescimento, do percentual de pessoas que res
pondem que profissões de menor prestígio são ocupadas por 
pessoas destas duas cores (gráfico 2). 
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A chamada "discriminação estatística" está presente no 

padrão de respostas encontrado para o perfil de cor das pro
fissões 7 • Como há maiores chances de advogados serem de 
cor branca, então a população, ao analisar fotos de pessoas 
de cores diferentes, associa por preconceito a cor branca ao 

ofício de advogado. O oposto acontece à medida que cai o pres

tígio das profissões: menos brancos e mais pardos e pretos 
são associados a elas. 

Analisando os atributos negativos notamos também um 

padrão de respostas que sustenta a validade da hipótese do 
preconceito (gráfico 3). 

Para a população, a pessoa de cor branca é a menos pre
guiçosa (empatada com a pessoa de cor preta), a menos cri

minosa e a menos pobre. O único item no qual ou uma pessoa 

de cor preta, ou de cor parda, empata com um branco é pre
guiça. Nos demais atributos negativos os brancos estão sem
pre melhor do que pardos e pretos. Os pardos são considera
dos os mais preguiçosos, os pretos os mais criminosos e mais 
pobres. No atributo pobreza a diferença entre pardos e pre
tos é insignificante. 

O preconceito detectado por este padrão de respostas, 
no entanto, é mais grave do que o preconceito associado 
às profissões. Isto porque não é possível afirmar que a re
lação entre cor e preguiça, e entre cor e crime, seja esta
belecida por meio de uma associação estatística, ainda que 
seja possível afirmar isto quando se trata de relacionar 
cor e pobreza. Em outras palavras, não há evidências fac

tuais que sustentem que as pessoas pardas sejam mais 
preguiçosas do que as pessoas brancas ou pretas, e nem 
que fundamentem a noção de que pretos cometam mais 

crimes do que pardos e brancos. Existem crenças que têm 
fundamento estatístico, e aquelas que não o têm, este é o 

caso desse tipo de preconceito. 
Outro resultado relevante no que tange a estes três atri

butos negativos é que se somarmos o percentual médio de 
pardos considerados preguiçosos, criminosos e pobres tere

mos o total de 49. Esta mesma soma para os pretos é de 46 e 
para os brancos de 31. Tomando-se estes números como índi
ces, pode-se concluir que a visão que a população tem dos 
brancos é bem menos negativa do que a avaliação que se faz 
de pardos e pretos. Estes, por sua vez, são avaliados negati
vamente de forma muito semelhante, não há diferença esta
tisticamente significante entre çs valores 46 e 49 assumidos 
por este índice para pessoas destas duas cores. 
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TABELA 2 

Re4po4ta4 á4 dez pereuntu 4obre o4 atributo.\ du pe44oa4 fotoerafadu 

Foto 

Branco 

2 

3 

Pardo 4 

5 

6 

Preto 7 

Advo- Pro- Motorista Menos Pregui- Crimi: Pobre Honesto Bons 
gado fessor de táxi oportunidade çoso noso modos 

34 24 10 1 9 6 17 27 
----

6 8 18 16 13 12 21 24 8 
29 16 7 4 27 9 o 12 21 
6 20 29 4 15 15 12 8 2 
5 14 28 15 15 20 33 4 16 

15 11 3 13 16 19 9 17 18 
5 5 47 5 19 24 18 8 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

GRÁFICO 1 

Percentual medlo de re4po4ta4 por profl4Uo: branco. pardo e preto 

22,S 

20,5 

18,5 

16,5 

14,5 

12,5 

10,5 

8,5 

6,5 

4,5 

GRÁFICO 2 

Advogado Professor Motorista de táxi 

Branco 

-+- Pardo 
-Preto 

Percentual medlo de re4po4ta4 por profl4Uo: branco. pardo e preto 
l&amadH) 

20 

19 

18 

17 

16 
Branco 

- Pardo e preto 

15 

14 

13 

12 
Advogado Professor Motorista de táxi 

lnteli-
gente 

37 
8 

21 
6 
4 
7 

17 
100 

ABRIL·MAIO· J UNHO 2002 35 



' ' 
rli~N~l~l~G~H~T : i@IO!HijllilM 

O intenso preconceito encontrado na associação entre cor 

e atributos negativos também existe na associação entre cor 

e atributos positivos (gráfico 4). 

O primeiro resultado relevante é que os atributos posi

tivos são sistematicamente associados às pessoas de cor 

branca. A população considera que o branco é a cor da ho

nestidade, dos bons modos e da inteligência. No que diz 

respeito às outras duas cores, a grande diferença é que os 

pretos são considerados mais honestos do que os pardos. 

Nas outras duas características as diferenças entre as 

pessoas destas duas cores são irrelevantes. Se adicionar

mos a esta informação uma outra contida no gráfico 3 ve

remos que os pardos são considerados os mais preguiçosos 

e os menos honestos. Trata-se da imagem do malandro por 

excelência. 8 

O padrão de resposta encontrado para os atributos positi

vos deixa claro que há preconceito e que ele não é apenas 

estatístico, pois, é impossível associar cor com honestidade, 

bons modos e inteligência de forma empírica, baseado na ex

periência. 
Da mesma forma que foi obtido um índice que expressa a 

avaliação negativa, é possível obter-se números da avaliação 

positiva. Procede-se da mesma maneira, somando-se o per
centual médio de brancos considerados honestos, com bons 

modos e inteligentes. Faz-se o mesmo para as outras duas 
cores. O resultado é que a avaliação positiva das pessoas de 

cor branca é 61, para os pardos é 31, e para os pretos o valor 

deste indicador é 43. Os brancos são mais bem avaliados que 

os pretos, que são mais bem avaliados que os pardos. Deve-se 

repetir que a grande diferença entre a avaliação de pretos e 

pardos é quanto à honestidade. 

S 
ubtraindo-se o índice de avaliação positiva do 

índice de avaliação negativa tem-se que os bran

cos têm avaliação de 30 pontos, os pardos de -17 

e os pretos de -4. O preconceito de cor existe, e 

é maior contra os pardos do que contra os pre

tos.• Na média os pretos são considerados mais honestos e 

menos preguiçosos do que os pardos. Isto é responsável pela 

diferença entre pardos e pretos no resultado final do precon

ceito (veja-se tabela 2). 

Para finalizar a exposição dos principais resultados do 
survey-piloto, a pergunta sobre qual das pessoas "parece ser 

a que tem menos chances e oportunidades na vida" teve a 
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maior parte de suas respostas concentrada na pessoa da foto 

7, o mais preto de todos (tabela 3). 

As pessoas mais brancas (excetuando-se a foto 2, que será 

explicado o porquê disto em seguida) são consideradas pelos 

entrevistados aquelas que têm mais oportunidades. Há uma 

enorme diferença entre a pessoa mais preta e as demais pes

soas de cor imediatamente menos preta. Esta diferença é da 

ordem de 30%. O mais preto é de longe considerado aquele 

com menos chances na vida. 

Para todas as fotos foi perguntado qual das pessoas parece 

ser um nordestino. O resultado é que a pessoa da foto 2 foi 

considerado por 88% como sendo originário do Nordeste, per

centual muito mais elevado do que o conferido para as demais 

pessoas tal como pode ser visto na tabela 4. Os resultados des

ta pergunta não totalizam 100% para a tabela como um todo, 

mas sim para cada foto. Isto porque o entrevistado podia res

ponder que mais de uma pessoa era um nordestino, ao passo 

que nas outras perguntas só se podia dar uma resposta. 

A pessoa da foto 2 é considerada por 16% da população 
aquela que tem menos chances e oportunidades na vida, além 

disso, 88% da população afirmam que ela é um nordestino. 

A complexidade de lmplementaçao 
de uma polltlca de cota& 

A análise que fizemos indica algumas dificuldades para a 

implementação de uma política de cotas no Brasil. O survey
piloto comprova que é possível classificar diferentes pessoas 

segundo os critérios de cor do IBGE. Há uma grande coerên

cia da escala de cores/raças das 7 fotos. Esta pesquisa irá 

avançar na definição de critérios de medição das cores sim

plesmente porque será realizada em breve em todo o Brasil. 

Caso, na pesquisa nacional, as mesmas fotos sejam classifi

cadas de formas diferentes dependendo-se da região do Bra

sil 10 , será adicionado um fator complicador na definição das 
cotas para pretos e pardos. Todavia, este estudo-piloto já nos 

permite apontar vários fatores que irão contribuir para difi

cultar a implementação desta política. Enumeramos em se

guida estes fatores. 

1 O preconceito é maior contra os pardos do que contra os 

pretos. Uma política de cotas que venha a favorecer mais 
as pessoas mais pretas, e um pouco menos as pessoas mais 

pardas, estará favorecendo aqueles que são menos prejudi
cados pelo preconceito" . 
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TABELA 3 

Qual de"e' parece ter menH chancH. 
menoti oportunidade na Ylda? 

Foto Menos oportunidade 

Branco 1 1% 

2 16% 

3 4% 

Pardo 4 4% 

5 15% 

6 13% 

Preto 7 47% 

100% 

Inteligente 

TABELA 4 

Branco 

....... Pardo 

-Preto 

Qual de"e' parace tier norde&tlno? 

Foto Sim Não 

Branco 7% 93% 

2 88% 12% 

3 11 % 89% 

Pardo 4 18% 82% 

5 16% 84% 

6 1% 99% 

Preto 7 3% 97% 
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z Apesar do preconceito ser maior contra os pardos, a po

pulação afirma que os mais pobres e os que têm menos 
chances e oportunidades na vida são os pretos. Se esta avali

ação estiver baseada em uma "discriminação estatística", 
aquele existe porque a maioria das pessoas com uma deter

minada característica tem um determinado papel ou ocupa 

uma certa posição social, então uma política de cotas que fa
voreça as maiores vítimas do preconceito, os pardos, estará 
desconsiderando e mesmo sendo injusta, com aqueles que têm 

menos oportunidades e são os mais pobres, os pretos. 

3 A política de cotas terá que ser ampliada para os bran

cos nordestinos (aqueles classificados como nordesti
nos em função de sua aparência). A pesquisa revela que ser 

nordestino (ainda que branco), pelo menos no Rio de Janeiro, 

pode ser uma barreira importante para a melhoria de vida. 
Se compararmos a avaliação que a população faz (tabela 2) 
do branco não-nordestino (foto 1) com o branco nordestino 
(foto 2), será notado que o branco nordestino é vítima de pre

conceito. Além disso, ele aparece junto a um percentual ele
vado da população como sendo pobre e tendo menos chances 
e oportunidades na vida. Os dados da tabela 2 mostram que 
a posição dele não é nem melhor nem pior do que a do preto 
da foto 6, que tem em suas feições lábios finos e nariz afilado. 
Em outras palavras, uma política de cotas que desconsidere 
(ao menos no Rio de Janeiro) a situação dos nordestinos bran
cos provavelmente estará cometendo injustiças. 

lf Há diferenças importantes entre os pretos e entre os 
pardos. O preto da foto 7, considerado pela população 

mais preto do que o da foto 6 é muito mais vítima do precon

ceito do que o preto da foto 6. O preto da foto 6 ocupa a tercei
ra melhor posição na menção sobre quem parece advogado, 
com bons modos, e pobre (tabela 2). Ficando sempre melhor 

do que o branco nordestino e melhor do que pelo menos um 
pardo em cada uma destas características. Se levarmos a sé-
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rio a noção de preconceito isto significa que uma pessoa com 
este perfil tem e terá menos dificuldades na vida do que vá

rios tipos de pardos e brancos nordestinos. Não é apenas a 
cor que importa, ainda que ela seja preponderante, na defini

ção de cotas. Uma política de cotas equânime terá que levar 

em consideração tais fatores. 

5 Somando-se as menções negativas e positivas dos par
dos das três fotos, e subtraindo-se a última soma da 

primeira, tem-se que o preconceito é maior com o pardo mais 
preto (foto 5), diminui em relação ao pardo típico (foto 4) e 

diminui mais ainda em relação ao pardo mais branco (foto 3). 
Isto pode sugerir que quanto mais preta for uma pessoa par

da, mais a cota deve se aplicar. Todavia, a diferença de cor 

pela classificação da população entre as fotos 4 e 5 é mínima 

(a diferença é de 5 a 6 pontos percentuais - tabela 1), ficando 
dentro da margem de erro da pesquisa. Uma diferença míni
ma na classificação da cor de pardos resulta em uma grande 
diferença no preconceito (tabela 2, percentuais de atributos 
positivos e negativos para as fotos 4 e 5). 

As dificuldades que estamos apontando não significam, 
de forma alguma, que sejamos contrários à política de cotas 
no Brasil. O que queremos mostrar é que, dadas as especi
ficidades brasileiras, uma política que desfruta de grande 
consenso social e legitimidade em um país, os Estados Uni
dos, devem ser adaptadas em circunstâncias sociais dife
rentes. 

A classificação da cor e raça das pessoas é algo socialmen
te construído. Uma classificação de cor ou raça segundo as 
categorias preto, pardo e branco é algo totalmente inconcebí
vel e sem sentido nos Estados Unidos. Por outro lado a au

sência de pontos intermediários entre branco e preto (situa
ção norte-americana) é inaceitável no Brasil. Além do mais, 
é possível que dentro do Brasil haja diferenças importantes 
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remos na pesquisa nacional. Com a pesquisa piloto foi possí- diversidade, serve apenas de aviso aos navegantes. Políticas 
vel mostrar, com dados apenas para o Rio de Janeiro, que de cotas sim, mas com cautela, baseada em informações da 

sendo o preconceito algo também socialmente construído, ele ciência social, produzidas e analisadas de forma cientifica
varia muito, e pode ser uma barreira social importante mes- mente rigorosa, e que considere as especificidades do Brasil. 

mo para aqueles que não são pardos nem pretos, o que é o 

caso do nordestino branco da foto. , e - m a j 1 : a a 1 m e i d a @ d a t a u f f . u f f . b r 
Este primeiro ensaio, baseado em dados limitados a uma e - m a i 1 : e 1 i f f o r d @ i p s o s - o p i n i o n . e o m . b r 

pequena região do país, ainda que representativa de nossa e - m a i 1 : a n d r e i a p i n t o 2 @ y a h o o . e o m 

NOTAS 

1 Os surueys realizados anteriormente no Brasil não conseguiram revelar, de maneira sólida, o preconceito racial. O mais famoso deles teve seus 
resultados publicados no livro "Racismo Cordial". A dificuldade dos surueys em revelar o preconceito existente na sociedade brasileira deve-se ao 
fato de terem pesquisado o racismo de forma direta, com perguntas do tipo "O(A) Sr\a) tem preconceito racial?". A metodologia utilizada neste 
survey·piloto foi indireta1 por isso foi possível identificar com clareza o racismo. 

2 Este suruey·piloto foi realizado no município do Rio de Janeiro, em fevereiro de 20021 por meio de uma amostra por cotas de 200 entrevistas 
domiciliares. Portanto, as conclusões deste estudo não se aplicam ao Brasil, mas apenas ao Rio de Janeiro. Todas as pessoas fotografadas conce· 
deram autorização legal para a utilização de suas fotos em estudos acadêmicos sobre relações raciais. Em todo este texto utilizamos a terminologia 
do IBGE (preto, pardo e branco) para nos referirmos à cor e raça. 

3 Um estudo semelhante foi realizado por Marvin Harris em 1964, onde este, utilizando um conjunto de nove retratos desenhados, procurou 
explorar a terminologia que poderia ser aplicada a determinado indivíduo. Ver Marvin Harris, "Padrões raciais nas Américas", Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 1967, pp.92-94. 

4 Estudos como o de Oracy Nogueira, por exemplo, mostraram que no Brasil as pessoas se classificam a partir do fenótipo, ou seja, a partir da 
aparência física e não da origem ou ascendência racial e que, por isso, o preconceito racial que se reproduz no país seria um "preconceito de 
marca". \Ver Oracy Nogueira, "Tanto branco quanto preto: estudos de relações raciais", T.A.Queiroz, São Paulo, 1985, pp. 67-79). 

5 Ver Thales de Azevedo, "Cultura e situação racial no Brasil", Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1966. 

6 Ver Antônio Sérgio A. Guimarães, "Preconceito e discriminação: queixas de ofensas e tratamento desigual dos negros no Brasil", Novos Toques, 
Salvador, 1998 

7 A "discriminação estatística" ocorre quando alguém associa a um tipo de pessoa algum padrão de comportamento ou característica social, porque 
estatisticamente esta associação é a mais freqüente ou comum. Veja-se para esta definição o prefácio de Nelson do Valle Silva em "Preconceito e 
discriminação: queixas de ofensas e tratamento desigual dos negros no Brasil" de AS.A. Guimarães, 1998. 

8 Ver Roberto DaMatta, "Carnavais, malandros e heróis, Ed. Guanabara, Rio de Janeiro, 1990. 

9 Carl Degler diria que essa hostilidade ao pardo viria da imagem do pardo como aquele que gosta de se entrometer onde não é chamado, 
disputando posições com os brancos, principalmente no mercado de trabalho. Ou seja: "o negro conhece o seu lugar e o mulato (pardo] não ... é o 
mulato que é móvel socialmente, não o negro". Ver Carl Degler, "Nem preto nem branco: escravidão e relações raciais no Brasil e nos EUA", Ed. 
Labor do Brasil S.A., Rio de Janeiro, 1976, pp.118-120. 

10 Segundo Degler (1976), a diversidade de cores e valores que são dados à classificação variam entre as diferentes regiões. Sendo assim, espera
se que na pesquisa nacional as gradações de cores contidas nas fotos tenham tipos diferentes de classificação. 

11 Deve ser lembrado que o survey·piú:Jto foi feito no município do Rio de Janeiro e que, portanto, suas conclusões se referem apenas a esta 
população. É possível que em outros estados ou cidades o preconceito contra pretos seja maior do que contra pardos. Se isto ocorrer, poder-se-á 
argumentar que a política de cotas terá que ser diferente dependendo do estado onde é aplicada. Há ainda a possibilidade de que o maior 
preconceito contra os pardos se deva à metodologia da pesquisa. Os entrevistados, ao evitar revelar seu preconceito contra os pretos, algo politi
camente bastante incorreto, respondem às perguntas desviando este preconceito para os pardos. O desenho experimental que será utilizado no 
survey nacional da PESB permitirá identificar se isto ocorre. 
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saliva desempenha um papel fundamen

tal para a saúde bucal. O fluxo salivar é 
responsável pela lubrificação e lavagem 

da boca e garganta, auxilia na fala, na 

deglutição e digestão dos alimentos e pro
tege contra infecções. 

Este fluido precioso é produzido pelas glândulas saliva
res e secretado na boca. Formada de uma maneira complexa, 

apresenta muitas proteínas e íons, além da água, em sua com
posição. As propriedades físico-químicas da saliva estão na 
dependência de quatro íons: sódio, potássio, cloreto e bicar
bonato. Por outro lado, as proteínas salivares têm funções 

digestivas, lubrificantes, antimicrobianas e são responsáveis, 
em parte, pela remineralização do esmalte e pelo paladar. 

Em condições normais, a saliva banha a boca e permite 
uma relação harmônica entre as estruturas bucais. Assim, o 
contato entre língua, bochechas, lábios e dentes não é nor

malmente percebido, já que suas superfícies estão protegi-
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O problema é maior quando ocorre uma redução do fluxo 
salivar (hipossalivação). Nestes casos, pode haver muitas 
conseqüências como sensação de ardência e desconforto bu

cal, dificuldade na fala, deglutição e digestão dos alimentos, 

no uso de próteses dentárias, além de uma maior susceptibi
lidade para infecções como cáries, doença periodontal (gengi

vite) e candidíase ("sapinho"). 

Em estudo publicado, recentemente, demonstramos que 
há uma relação inversamente proporcional entre a quantida
de de saliva produzida e a quantidade de Candida presente 
na boca, ou seja, pacientes com hipossalivação são coloniza
dos por uma maior quantidade deste fungo. Por sua vez, o 

aumento da intensidade da colonização por Candida gera uma 

susceptibilidade maior para o desenvolvimento de candidía
se bucal. 

HIPOSSALIVAÇÃO, UM PROBLEMA 

FREQÜENTE E RENUNCIADO 

das e lubrificadas pela saliva. Contudo, quando ocorre a re- Verificamos a prevalência de xerostomia (sensação de boca 
dução da produção salivar pode haver queixa de desconforto, ' seca) através da aplicação de um questionário em pacientes 
sensação de aspereza e descamação da mucosa, pois a lubri- da Faculdade de Odontologia e do Hospital Universitário da 
ficação estará prejudicada. 

O DIAGNÓSTICO E AS COMPLICAÇÕES 

DAS ALTERAÇÕES SALIVARES 

Existem muitos exames que podem detectar alterações 
que ocorrem nas glândulas salivares. Podemos citar como 
exemplos a cintigrafia, a sialografia, a tomografia computa

dorizada e a biópsia das glândulas salivares. Estes exames 
são complexos, sofisticados ou invasivos. 

A quantidade de saliva produzida pode ser verificada 
através da sialometria, um teste simples e rápido. Já a 
sialografia permite ao profissional a verificação da quan
tidade de saliva produzida sem estímulo, por minuto. 
Existem algumas variações no modo de realização da si

alografia, mas o exame realizado com maior freqüência 
dentro da rotina odontológica é a coleta de saliva total 

em repouso. 
Há casos de produção excessiva de saliva (sialorréia). 

Estão associados ao uso de algum medicamento, ou intoxi

cação por substâncias químicas, ou mais freqüentemente 
quando há presença de feridas ou algum corpo estranho na 
boca. A sialorréia é quase sempre transitória e não costu
ma deixar seqüelas. 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os indiví
duos, que respondiam afirmativamente a pelo menos uma das 
perguntas, eram convidados a participar de um estudo para 
detectar hipossalivação (diminuição da produção de saliva). 
Foram aplicados 699 questionários e 498 indivíduos (71 %) res
ponderam afirmativamente a pelo menos um dos sintomas de 
xerostomia questionados. Aferimos o fluxo salivar dos 134 pa
cientes que concordaram em participar do estudo e verifica

mos que 60% deles apresentavam hipossalivação. 
Cabe ressaltar que a maior parte da população estudada 

mostrava4 comprometimento com doenças de base, que po
dem causar alterações no fluxo salivar diretamente ou atra
vés de seu tratamento. Houve um alto índice de respostas 
afirmativas em relação à xerostomia, mas poucos pacientes 

se interessaram em participar do estudo. Este fato está de 
acordo com outros autores que relataram uma resignação dos 

pacientes abordando o problema. Além da resignação, existe 
o fato de que a maior parte da população brasileira desco

nhece que a questão pode ser resolvida ou minimizada se 

procurar a orientação de um estomatologista (especialista da 
odontologia). 

Interessante é o fato que algumas pessoas apresentam a 
sensação de boca seca (xerostomia), mas sem redução na quan-
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tidade de saliva (hipossalivação). Alterações na composição 

salivar podem ser responsáveis por este sintoma. Curiosa

mente, outros indivíduos apresentam um quadro real de hi
possalivação e não se queixam de xerostomia. O sintoma 
muitas vezes só aparece quando a produção salivar está re

duzida à metade. Provavelmente, as proteínas e os íons sali
vares, mesmo que reduzidos, proporcionam à mucosa a sen

sação de lubrificação. 

CAUSAS MAIS FREQÜENTES 

DE HIPOSSALIVAÇÃO 

Existem diversas situações que afetam a produção sali
var: desidratação pela pouca ingestão ou perda de líquidos, 
distúrbios psicogênicos (estresse, depressão, ansiedade), ra
dioterapia da cabeça e pescoço, dificuldades na mastigação, 
fatores nutricionais, uso de medicamentos, uso de drogas e 
algumas doenças. 

As condições sistêmicas que sabidamente afetam as glân
dulas salivares são: síndrome de Sjõgren, síndrome da imu
nodeficiência adquirida (AIDS), hepatite C, diabetes meli
to, hipotireoidismo, menopausa, nefrite, doenças neu
rológicas e doen
ça de Mikulicz. 

Muitos medi
camentos são ca

pazes de reduzir o 
fluxo salivar. Os 

grupamentos mais 
comuns são de medi
camentos diuréticos, 

laxantes, antiácidos, 
anoréticos, anti-hiper
tensivos, antidepressi
vos, antipsicóticos, se
dativos, anti-histamíni

A.têm a 
e Cáries 

as Pessoas ' 
_ com 

h1possalivação 
têm tendência maior 

para desenvolver 

candidíase 

cos, anticolinérgicos e antiparkisonianos. 
A respiração bucal também promove a sensação de boca 

seca, pelo ressecamento da mucosa provocado pela passagem 
do ar. A noite este problema é agravado devido à diminuição 

fisiológica da produção salivar durante o sono. 
Parece haver uma maior tendência de queixa de xeros

tomia em pessoas mais idosas, porém a idade pode não ser 
o fator responsável. A incidência de doenças sistêmicas que 
causam hipossalivação é maior nesta fase da vida. Além 

disso, o uso de medicamentos é comum em pessoas idosas e 

pode ser considerado, na maioria dos casos, um dos fatores 

responsáveis pela xerostomia, Há indícios que a queixa de 

xerostomia nestes pacientes poderia também estar relacio

nada a uma redução da secreção de certos componentes or
gânicos salivares. A saliva pode sofrer mudanças na sua 

composição química com a idade avançada, porém em pes
soas idosas saudáveis o fluxo salivar permanece normal. 

TRATAMENTO DA HIPOSSALIVAÇÃO 

Existem tratamentos em vários níveis para a hipossali
vação. A estimulação à produção de saliva pode ser realizada 

através de estímulos gustatórios ou mecânicos, como um pro
cesso fisioterápico. Nos casos mais complicados, são utiliza
dos medicamentos para estimular a salivação. A pilocarpina 
é um medicamento retirado da planta jaborandi (original da 
Amazônia) e é utilizado em muitos países. Apesar de ser efi

caz, apresenta muitos efeitos colaterais e seu uso é contra
indicado em muitos casos. Novos medicamentos para esti
mulação salivar estão em fase de estudo e ainda não são co

mercializados no Brasil. Em 
muitos casos utiliza-se o re

curso da saliva artificial, 

quando ainda não foi ob
tida a produção de sa
liva adequada ou 
quando não há recu
peração da estrutura 
glandular. 

Para melhorar as 
condições bucais é im

portante manter uma 
higiene rigorosa, pois as 

pessoas que apresentam hi
possalivação estão mais suscep

tíveis a desenvolver cáries e outras infecções bucais. O uso 

de flúor em forma de bochechos ou em aplicações periódicas 
pelo dentista também ajuda a prevenir as cáries. 

Além de cáries, as pessoas com hipossalivação têm ten

dência maior para desenvolver candidíase. A Candida é um 

fungo oportunista que habita normalmente a boca, sem cau
sar problemas. Em condições de alteração do equilíbrio, que 
ocorre, por exemplo, com o uso de antibióticos e corticóides 
ou em casos de deficiência imunológica, este fungo torna-se 
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agressivo ao organismo levando à instalação da candidíase. 

Existem várias formas clínicas de candidíase bucal e a mais 

conhecida é aquela que forma uma membrana esbranquiça

da na mucosa, semelhante à nata 

do leite, conhecida popular
mente como "sapinho". 

PESQUISA PARA 

CONTROLE DE 

CANDIDA 
Em um ensaio clíni

co realizado em pacien

tes da Faculdade de 
Odontologia e do Hospital 

Universitário da UFRJ, 
que apresentavam hipossa
livação e contagem elevada de 

Candida na boca, testamos dois ti

pos de tratamento, com a finalidade de reduzir a carga mi
crobiana de espécies de Candida. No primeiro foram utiliza
dos bochechos com solução de clorexidina, que tem ação con
tra a Candida. Já o segundo tratamento consistia em proce
dimentos de estimulação salivar. Partimos do princípio de 
que, no segundo grupo, o aumento da produção salivar redu
ziria a quantidade de Candida na boca, através das defesas 
naturais da saliva. Os tratamentos foram realizados duran
te 15 dias com três coletas de saliva para o exame microbioló
gico: a primeira, antes de iniciar o tratamento; a segunda, 15 
dias após, quando terminou o tratamento; e a última, 15 dias 
após o término do tratamento. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

: 

Nos resultados obtidos, verificamos que a contagem de 

Candida foi reduzida bruscamente logo após o tratamento 
no grupo que realizou bochechos com clorexidina. Contudo, 

houve um aumento significativo nesta contagem 15 

é necessária a 

ingestão de 

bastante água 
e uma 

mastigação 
intens · 

iva dos 
<llitn 

entos 

dias depois. 
No grupo que 

realizou os 
procedimentos 

de estimulação 
salivar, a conta

gem de Candida 
foi diminuindo 

lentamente, mes
mo após o término 

do tratamento. Es
tes resultados su

gerem um efeito du

radouro e residual 

da estimulação salivar. Podemos concluir que os procedi
mentos de estimulação salivar reduzem gradualmente a in
tensidade de Candida na boca. 

Em suma: a saliva exerce um papel fundamental na saú
de. Algumas situações clínicas podem alterar a qualidade e a 

quantidade deste fluido prejudicando suas funções. Para pre
venir ou minimizar a hipossalivação é necessária a ingestão 
de bastante água e uma mastigação intensiva dos alimentos. 
Perspectivas futuras para o tratamento das alterações sali
vares encontram-se em fase de desenvolvimento. 
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VOLTA E MEIA DEPARO-ME COM BOAS HISTÓRIAS. QUE TAL ESTA' LI ISSO 

OUTRO DIA EM UM LIVRO QUE FOLHEAVA. TUDO PASSOU-SE EM 1996. UMA 

EQUIPE DE DOCUMENTARISTAS LIGADOS À U IVERSIDADE DE BERKELEY 

E AO CANAL DE TELEVISÃO BBC E CONTRAVA-SE EM UMA ALDEIA SITUA

DA NO NOROESTE DO PAQUISTÃO, À SOMBRA DA CADEIA DE MONTANHAS 

DO HINDU KUSH. O PROJETO ERA O DE REFAZER A ROTA DA CAMPANHA 

DE ALEXANDRE. VISITAR OS SfTIOS PRINCIPAIS ONDE SE ERGUIAM AS ALTA

NEIRAS CIDADES CO QUISTADAS, OS LUGARES DAS GRA DES BATALHAS 

CAMPAIS, PERCORRER AS VELHAS ESTRADAS E IR FILMA DO TUDO. 

UM PRECURSOR DA ~ , 

GLOBALIZAÇAO AUTORITARIA 
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m dos pontos de passagem dos macedônios único ou pitoresco, pois a lenda dourada de Alexandre vive 

fora, segundo dizia a tradição, aquela aldeia nas mais variadas versões. Lá está ela em 200 diferentes épi

em que a equipe se encontrava nos sopés do cos e poemas da Europa medieval, na literatura da velha Rús-

Hindu Kush. Era uma noite escura e apenas sia, da Polônia, bem como entre antigas histórias thecas e boê-
as chamas de uma fogueira crepitavam. Após mias. Existem também sagas islandesas sobre Alexandre e 

a refeição, os europeus e norte-americanos um romance etíope cujo personagem principal é o rei da Mace
reuniram-se com os aldeãos para ouvir his- dônia. Para os terríveis mongóis, que seguiam seus rebanhos 

tórias. Na terra de Kalash dos kafiris negros, , nos ermos do Gobi, Alexandre era um destacado ancestral de 
não existe fax, telefone ou televisão. Os povos dessas remo- Temujim, que viria a ficar conhecido pelo sonoro título de Gen
tas montanhas só contam com suas lendas e histórias an- ghis Khan. Países como o Egito, o Paquistão e o Uzbekistão 
cestrais para se distrair. reclamam abrigarem em suas terras a tumba onde descansa 

Adiantou-se um homem chamado Kasi Khushnawaz, os restos mortais do rei. 
"aquele que traz a felicidade". É um contador de histórias Nos tempos atuais, em que os especialistas dedicam-se a 

renomado entre os kafiris negros. O aêdo Kasi iniciou uma enfatizar as diferenças culturais entre os vários povos, é de 
das histórias favoritas de seu povo. Ele contou que muito, fato impressionante que tantos deles compartilhem e cultuem 
muito tempo atrás, em uma época bem mais antiga do que a por séculos a fio entusiasta admiração pelo mesmo persona

da chegada do Islã, passou por aquela região o rei Sikander, gem. Filósofos, pedagogos e religiosos, de tempos em tempos, 
aquele quem os ingleses e os demais infiéis chamam de Ale- , tentam enunciar proposições e códigos de ética universalistas. 
xandre. Juntamente com seu brilhante exército, o rei mar
chava para a Índia com o intuito de conquistá-la. Alexandre 
era um grande rei, nobre e vigoroso. Forte na batalha e ge
neroso para com seus seguidores. Conquistou o mundo todo 
pois era protegido pelos deuses de sua terra. Quando retor
nava para casa, muitos de seus guerreiros desejaram ficar 
naquelas montanhas e se recusaram a seguir adiante. As
sim, conforme contou Kasi Khushnawaz, "aquele que traz a 
felicidade", o povo de Kalash, os kafiris negros do Hindu Kush 
descendem das crianças geradas pelos soldados de Sikander 

nas mulheres da região. 
Parece extraordinário que um contador de história kafir 

lembre a passagem de Alexandre em sua terra, um episódio 
da campanha meteórica que atravessou o Egito e a Grande 
Ásia entre os anos 334 e 324 a.C. Contudo, isso nada tem de 

Mas as muralhas de Babel resistem com solidez aos assaltos, 
permitindo apenas brechas pequenas e ameias fraturadas aqui 
e ali, ao passo que Alexandre, que não era profeta e nem, se
gundo se sabe, preocupara-se em impingir códigos de ética 
gerais, vence os muros de Babel com a mesma facilidade com 
que superou as multidões reunidas contra ele pelo Rei dos Reis 

dos Persas. Desdenhando Babel, o halo da lenda dourada que 
reveste o macedônio segue adiante, amealhando coleções de 
séculos de vitórias, que vão se empilhando em um par de milê
nios consagrando uma espécie de unanimidade multicultural. 

Há de se crer que a lenda dourada de Alexandre contenha 

ingredientes capazes de sensibilizar positivamente diferentes 

culturas humanas. Há de se notar com as lentes dos estudio
sos e também com os cenhos iluminados dos curiosos, os sím
bolos mais relevantes que compõem as várias versões decla-

Alexan dre, que não era profeta e nem, segundo se sabe, 

preocupara -se em impingir códigos de ética gerais, 

vence os muros de Babel com a mesma facilidade com 

que superou as multidões reunidas contra ele 

pelo Rei dos Reis dos Persas 
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madas, escritas ou cantadas da trajetória do macedônio. Al

guns, decerto, me parecem mais evidentes. São aqueles finca

dos nas qualidades creditadas a Alexandre. O príncipe vitori

oso e conquistador, seus dotes de beleza física, a destreza en
sejada em todos os seus atos, os arroubos de generosidade, o 

ímpeto em afrontar as maiores dificuldades e, por que não, o 

enorme pesar e compaixão gerado por sua morte prematura 
com apenas 33 anos, sentido por aqueles que foram tocados 
pela lenda dourada. 

A imagem viril de Alexandre, montado no grande Bucé
falo, lança em punho, à frente de seus guerreiros, tornou-se 

uma síntese de glória compartilhada por muitos povos. Os 
luminares de nosso mundo moderno, científico e afetadamen
te cético, podem até desprezar a simbologia do Alexandre 
vitorioso. A lenda dourada não se ajusta aos modelos racio
nais, às contabilidades bem arrumadas ou aos ninhos onde 
se refastelam as sofisticadas reflexões que traduzem em dis

cursos sinuosamente enfeitados os desenhos formados pelas 
culturas humanas. A lenda de Alexandre, semelhante a um 
pesadelo para os acadêmicos herméticos, está destinada a 
sempre se renovar. Sua munição consiste nos ouvintes e lei
tores que, de modo impenitente, interessam-se apenas por 
uma boa e empolgante história. 

A impressão da marca de Alexandre é vigorosa. Desde a 

Antigüidade filósofos refletiram sobre ele e foram estes ami
gos da verdade e do saber que deram início a uma longa tradi
ção na composição de sistemáticos relatos e crônicas sobre a 
vida e as campanhas do rei macedônio. Os homens de letras 

preocuparam-se muito cedo em desvendar o que havia de ver
dade em meio a tão poderosa lenda. 

OS FRAGMENTOS DO ALEXANDRE HISTÓRICO 
Os filmes históricos e os romances podem nos fazer crer 

que hoje em dia tudo sabemos sobre o passado remoto. No en
tanto, ao depararmos com a literatura especializada, toma
mos consciência da grande quantidade de lacunas lançando 

sombra sobre nosso conhecimento. Com Alexandre acontece a 
mesma coisa. Nenhuma narrativa de um contemporâneo de 

Alexandre, que tenha realmente convivido com ele chegou até 
os nossos dias na íntegra. Sabemos que Calistenes, sobrinho 

de Aristóteles, estava junto com o exército durante a campa
nha, incumbido de compor um relato pormenorizado das faça
nhas de Alexandre. Infelizmente, Calístenes, segundo afirmam 
os relatos, envolveu-se em uma conspiração contra a vida do 

rei. Descoberta a trama e sua cumplicidade, foi executado. Ruim 

para Calístenes, pior para a História. 

Pela letra dos antigos é mencionado que Charias, o chan

celer real, teria escrito um livro de anedotas centradas nos 

acontecimentos da corte, e Onesicrito, navegador-chefe do rei, 

compôs uma obra em que afirmava ser Alexandre um filósofo 

em armas e portador de uma missão. Temos ainda notícias 
sobre os trabalhos de Cleitarco - um filósofo - e Aristóbulo 
- provavelmente engenheiro ou arquiteto - , ambos residen

tes em Alexandria egípcia. O rei Ptolomeu, o Grande, compa
nheiro de Alexandre que depois de sua morte e com a partilha 

do império tornou-se governante do Egito, preocupou-se tam

bém em deixar seu relato. Todas essas obras são de fins do 
século IV a.C. e início do século seguinte. Dos três autores ci
tados por último, apenas o rei Ptolomeu estivera com Alexan
dre em campanha. 

D e tais obras só temos, em nossa época, fragmentos ou 
esparsas informações. Outros estudiosos antigos, entre

tanto, puderam examiná-las. Homens de letras como 
Deodoro da Sicília que, 300 anos após a morte de Alexandre, 
dedicou o décimo sétimo livro de sua História Universal ao 
reinado do macedônio. Quinto Curtius, durante o primeiro sé
culo de nossa era, compôs a sua História de Alexandre, e Plu
tarco, no segundo século, escreveu a sua A vida de Alexandre. 

A menção da estirpe dos. autores antigos que se dedicaram à 
história de Alexandre pode muito bem terminar com a indica
ção, de talvez, o maior deles, Lucius Flavius Arriano Xenofon
te, cidadão romano de origem grega, nascido em Nicomédia, 
na província romana da Bitínia, por volta de 90 d.C. Em sua 

obra, As campanhas de Alexandre, Arriano usara fartamente 
como fontes os trabalhos de Ptolomeu e Aristóbulo. Através 
das páginas-tle Arriano, tomamos conhecimento dos aspectos 
militares própriamente ditos das guerras do macedônio. O 
autor das Campanhas foi, ele próprio, um comandante de tro

pas, tendo sob a sua responsabilidade duas legiões romanas 
(aproximadamente dez mil homens) e várias unidades de sol

dados auxiliares. 
Muitos dos detalhes e das peripécias da vida de Alexan

dre são de nosso conhecimento graças a Arriano. Por meio de 

sua obra, não reparamos apenas nas qualidades do rei como 
acontece nas versões da lenda dourada. Arriano comenta os 
acessos de cólera descontrolada, as bebedeiras que degene
ravam em violência assassina e a brutalidade de tempera-
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mento exibido pelo macedônio. E Arriano, ao não ocultar os 
excessos pessoais de Alexandre testemunhados pelos anti

gos que com ele conviveram, revela igualmente os crimes 

cometidos durante a campanha contra cidades, povos e na

ções inteiras. Isso porque a marcha dos macedônios sobre a 
Ásia e o norte da África não se resumiu apenas às vitórias 

nas três grandes batalhas de Granico, Issos e Gaugamela. 

Antigas cidades e poderosas fortalezas foram sitiadas e to
madas de assalto. Toneladas de suprimentos para a manu
tenção do exército tiveram de ser obtidas das populações ao 
longo do caminho, muitas vezes à força, e o terror como um 
instrumento para o desarme das resistências foi regularmente 

usado para facilitar a campanha. 
Independentemente do tempo ou do lugar, as pessoas não 

estão habituadas a se privar de bom grado de parcelas signi
ficativas daquilo que lhes pertence, muito menos em favor 
de estrangeiros recém-chegados ou de passagem. O fato é 

que os especialistas em desvendar o passado estão cada vez 
mais convencidos de que por trás da lenda dourada de Ale
xandre, se esconde uma realidade negra, e que a marcha vi
toriosa dos macedônios teria sido na verdade, usando um jar
gão brasileiro, bem planejado e soberbamente conduzido "ar
rastão" de pilhagens, rapina e morte. Examinemos mais de 
perto o que se sabe da máquina militar macedônica e de suas 
campanhas. 

ALEXANDRE VENCEU USANDO A MÁQUI NA 
DE GUERRA CO NCEBIDA POR SEU PAI 

Para alguns, ao falarmos das façanhas do pai, podemos 
contribuir para empanar a glória do filho. Veremos no seu de
vido tempo que as coisas não são bem assim. O exame mais 

detalhado da figura de Filipe II, pai de Alexandre, é indispen
sável, pois o exército da Macedônia, a mais extraordinária 
máquina de guerra de seu tempo, é produto de sua mente ar
dilosa e observadora. 

A Macedônia era um reino ao norte da Hélade européia, 
insignificante, habitado por uma nobreza turbulenta e divi

do em clãs sempre às turras uns com os outros. Como se não 

bastassem as rusgas eternas entre nobres e clãs, sua paz era 
regularmente abalada pelos salteadores que se ocultavam nas 

montanhas e também por belicosas tribos vizinhas, sempre à 
espreita de algum precioso butim. Nenhum heleno que se pre

zasse deixaria de afirmar serem os macedônios nada mais do 

que bárbaros. Não obstante o dialeto de suas montanhas apa-
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rentar-se com a língua grega, e apesar dos macedônios de 
um modo geral também cultuarem os deuses olímpicos e se

rem admitidos na disputa dos Jogos Pã-helênicos, nada disso 

modificava o fato dos helenos encararem os macedônios como 

lamentáveis "caipiras" de fala engraçada. 

F 
ilipe, membro da casa real da Macedônia, passou dois 
anos de sua juventude - dos 15 aos 17 anos - como 

refém em Tebas dos beócios, na Hélade. Conviveu com os 
tebanos mais ilustres da época, tais como Epaminondas e Pe-
lópidas. De fato, era um hóspede forçado na casa do primeiro. 
Desde jovem Filipe era muito observador e astuto coleciona

dor de detalhes. A presença do príncipe macedônio em Tebas 
certamente permitiu com que este tomasse conhecimento e 
refletisse sobre importantes modificações que estavam a acon
tecer na arte da guerra helênica. Podemos, a título de simpli
ficação, sintetizar essas transformações examinando rapida
mente a carreira de três personagens: Ifícrates, Epaminondas 

e Xenofonte. 
Ifícrates (415-353 a.C.) foi um famoso estratego atenien

se. Ao longo das campanhas militares que travou, definiu uma 
tática de combate centrada no aproveitamento do infante le
vemente armado que na Grécia era chamado de peltasta. Tal 
nome derivava do pequeno escudo de couro ou vime, na for
ma de uma meia lua arredondada chamado peita. Ifícrates 
apostou na mobilidade. Treinou seus peltastas, armados de 
dardos e lanças curtas, para que fossem capazes de promo

ver ataques relâmpago contra colunas de hoplitas - infan
tes pesadamente armados com elmos de bronze, couraças, 
grandes escudos de 80 centímetros de diâmetro e lanças de 
dois metros e meio de comprimento. Os hoplitas formavam o 
núcleo de combatentes da pólis helênica. Pesados devido ao 

armamento, aos hoplitas era impossível perseguir os peltas
tas que, mantendo distância segura, fustigavam-nos com seus 
dardos e lanças em repentinas cargas de ataque e fuga. 

Toda a Hélade se assombrou quando correu a notícia de 
que uma coluna de 250 esparcíatas lacedemônios - os me

lhores hoplitas da Hélade - juntamente com seus ajudan
tes hilotas - servos das fazendas espartanas que acompa

nhavam seus senhores na guerra, fora totalmente aniqui

lada pelos peltastas de Ifícrates nas proximidades de Co
rinto. O triunfo dos infantes ligeiramente armados contra 
os hoplitas ocorreu por intermédio de numerosos ataques 
fulminantes em que os escaramuçadores de Efícrates arre-



Para alguns, ao falarmos das façanhas do pai, podemos contribuir poro empanar 

a glória do filho. Veremos, no seu devido tempo, que as coisas não são bem 

assim. O exame mais detalhado da figura de Filipe li, pai de Alexandre, 

é indispensável, pois o exército da Macedônia, a mais extraord inária máquina 

de guerra de seu tempo, é produto de sua mente ardilosa e observadora . 

messavam seus dardos, lanças e mesmo pedras contra os 
oponentes. Conforme o ateniense planejara, os espartanos, 

embaraçados por seu pesado equipamento, pouco podiam 
fazer para reagir e impedir as rápidas retiradas dos peltas-· 
tas. Em pontos previamente combinados, Ifícrates reagru

pava seus homens e voltava a atacar. E atacou até destruir 
completamente o inimigo. 

Ifícrates, na maior parte de duas ações, contava apenas 
com os infantes ligeiros. Mas Plutarco atribuiu-lhe uma sen
tença que demonstrou que o general compreendia bem a im
portância e a vantagem do uso de diferentes armas combina
das. Comparando a organização de um exército às funções do 
corpo humano, disse Ifícrates: as tropas levemente armadas 
são como as mãos, a cavalaria como os pés, a linha de hoplitas 
como o peito e o general é a cabeça. 

O segundo personagem de destaque é Epaminondas (? -

362 a.C.). Um líder dos tebanos, de acordo com os antigos, tra

tava-se de um homem que pouco dizia e muito fazia. Quando 
estava à frente dos tebanos e da Confederação dos Beócios, 
liga política em que Tebas era a pólis principal, Epaminondas 

viu-se na iminência de defrontar uma guerra contra os lacede
mônios e seus aliados da Liga do Peloponeso. Angustiado, mas 
sem dizer sequer uma palavra - como era de seu costume -

Epaminondas tentava, em meio a silenciosos suspiros, resol
ver um grave problema. De que modo os seis mil homens que 

os beócios confederados podiam reunir conseguiriam fazer fren
te ao exército de 11 mil peloponésicos, cuja ala direita, o lugar 
de honra na linha, seria ocupado por dois mil e trezentos lace

demônios, que cobertos por seus mantos vermelhos eram, como 

já sabemos, a melhor infantaria da Hélade? 
Imaginemos que em uma daquelas noites passadas em 

claro devido ao peso de tais preocupações, Epaminondas fi

nalmente teve a sua inspiração - certamente sussurrada 

em seu ouvido por algum deus, como diria Homero. Devia 
procurar compensar a superioridade numérica dos pelopo
nésicos através da surpresa tática. Na batalha, as linhas de 

infantaria pesada costumavam ter de oito a doze fileiras de 
profundidade. Epaminondas imaginou a possibilidade de 
transferir hoplitas do centro e da direita dos beócios para 
reforçar a ala esquerda, fazendo com que esta passasse a ter 

50 fileiras de profundidade. 
Ao que parece, ocorria um regular fenômeno com todos os 

exércitos gregos que marchavam em formação para o comba
te: a linha toda costumava derivar para a direita. De acordo 
com especialistas, isto acontecia porque os guerreiros, instin
tivamente, procuravam cobrir melhor seu ombro direito mais 
exposto na face esquerda do escudo do companheiro ao lado. 
Os lacedemônios por tradição e por orgulho faziam questão de 
ocuparem a direita da linha, considerada a mais perigosa. O 
ardil de Epaminondas baseava-se simplesmente na oposição 

de 50 fileiras contra 12. O peso da superioridade alcançada na 
sua ala esquerda contra a direita dos lacedemônios os esma
garia. O tebano esperava que a destruição dos lacedemônios 

produzisse uma desmoralização fatal no resto do exército ini
migo. Uma vez esmagada a ala direita espartana, os demais 
peloponésicos seriam facilmente dispersados. 

O s acontecimentos no campo de batalha de Leuctras con

firmaram as esperanças de Epaminondas. O ardil das 
50 fileiras contra 12 foi bem-sucedido, os espartanos, 

surpreendidos, foram trucidados e o próprio rei de Esparta, 

Cleombrothus, tombou, no extremo da ala direita, no lugar de 

honra que lhe era devido como mandava a tradição de sua 
gente' . Por meio da observação dos feitos do calado Epami
nondas, Filipe da Macedônia, ainda rapazola, pode ter apren
dido o valor do conceito da "surpresa tática". 

ABRIL·MAIO·.!UNHO 2002 53 



O terceiro personagem do enredo é o ateniense Xeno

fonte. Membro de notável família aristocrática de Atenas 

da Ática, nutria grande desconforto em relação ao sistema 
democrático de sua pólis. Era um admirador contumaz das 

estruturas de poder aristocráticas de Esparta. Xenofonte 
foi guerreiro mercenário e também discípulo de Sócrates. 

Quis a sorte que suas obras atravessassem o tempo e che
gassem aos nossos dias. Dentre elas, a Ciropédia, onde Xe

nofonte, sob o pretexto de descrever a educação do Grande 
Ciro, fundador do império persa, entoa uma ode em louvor 
ao sistema aristocrático. Escreve ainda uma apologia a Só
crates, um livro sobre o sistema político espartano e tam
bém a obra que nos interessa diretamente, a Anábasis, ou 
"A retirada dos dez mil". Vejamos rapidamente as linhas 

gerais de seu enredo. 

M orre o Rei dos Reis e o império persa é abalado por 
uma guerra civil motivada pela sucessão. Um dos pre

tendentes, Ciro, o moço - não confundir com o fim
dador do império - reúne tropas para apoiá-lo contra seus 
rivais. O pretendente não se esquece de contratar um bom 
número de mercenários helenos para seu exército. As faça
nhas militares gregas nos últimos duzentos anos, desde a pri
meira invasão persa na Hélade, haviam sido tão impressio
nantes que infantes helenos passaram a ser indispensáveis na 
composição de qualquer exército. Xenofonte, com problemas 
em Atenas e desejando refazer sua fortuna, resolve participar 
da empresa. Juntamente com dez mil hoplitas e peltastas con

tratados por Ciro, ruma para o interior da Ásia ao encontro do 
pretendente. Inesperadamente, antes que Xenofonte chegas
se, Ciro é derrotado em Cunaxa (401 a.C.) e morto. Sua causa 
deixara de existir. 

Segue-se então uma situação deplorável para os merce
nários helenos. Encontravam-se isolados, nos confins da Ásia, 
na planície entre os rios Tigre e Eufrates e cercados por ini
migos. Achavam-se desprovidos de eira, beira ou patrão. Al

guns de seus comandantes haviam sido assassinados pelos 
persas. Entretanto, muitos dos dez mil eram guerreiros ex

perimentados com o couro curtido por várias campanhas e 
ainda em posse de suas armas. Não eram homens do tipo 

daqueles que perdem a cabeça facilmente. Elegeram novos 
comandantes - dentre eles Xenofonte, e prepararam-se para 
sair da enrascada. Deviam marchar por centenas de quilô
metros de território controlado pelo inimigo, cortando até o 
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mar onde encontrariam navios que os levariam para casa. 

Para sobreviver, teriam de assegurar a manutenção da mais 

estrita disciplina, pois estariam sempre acossados e amea
çados de cerco. Não tinham suprimentos. Assim, eram obri

gados a organizar tropas de forrageadores que se apartavam 
da coluna principal para coletar nas redondezas gado, cava

los, mulas, camelos e todo o tipo de vitualhas2 • 

Os dez mil atravessaram as vastidões da Ásia, impuse

ram sua maestria militar em todas as poucas vezes em que 
os persas se atreveram a enfrentá-los e, finalmente , alcan
çaram a sua meta, o mar, a verdadeira estrada para casa. 
Xenofonte, como se fosse um explorador moderno recém-che
gado de rincões inóspitos, não tardou a escrever sobre a im
pressionante aventura que havia participado. E os leitores 

mais atentos, que se entreteram com a obra, não deixaram 
de perceber pontos importantes revelados pelo autor: primei
ro, que mesmo estando em seu próprio terreno, a Ásia, o dis
positivo militar persa, em campo aberto, dificilmente era 
páreo contra uma unidade helênica bem disciplinada e con
venientemente liderada; segundo, até mesmo uma força mi
litar de bom tamanho poderia viver, quando necessário, dos 

recursos obtidos nas regiões do inimigo. Bastava haver dis
posição para a "pilhagem ordenada"; por último, diante da 
gritante vantagem militar desfrutada pelos helenos, parecia 
óbvio que as imensas riquezas do império persa estariam ao 
alcance do primeiro chefe grego capaz de reunir uma força 
militar de porte para tentar a empreitada. 

O caminho de Filipe, de Alexandre e de seus macedô
nios havia sido traçado por Epaminondas o meditabundo, 
Ifícrates o tático e Xenofonte o mercenário-filósofo. Filipe 
se empenharia em montar uma máquina militar que reu
nisse a força das diferentes armas combinadas, a capacida

de de quando necessário produzir a surpresa tática no ini
migo e a disciplina coesa suficiente para a grande empresa, 

a maior de sua época, a formidável pilhagem do Império 
Persa. Para tanto seria preciso dar um passo depois do ou
tro. Primeiro, assegurar o trono da Macedônia; depois, im

por sua hegemonia sobre os helenos; por último, cruzar os 
estreitos e cuidar dos persas. 

O grande projeto de Alexandre foi a princípio uma obra 

arquitetada por Filipe. Nesse caso, o pai não diminuiu a es
tatura do filho, na verdade eles se somavam. Filipe idealizou 
o látego de guerra dos macedônios e Alexandre soube apro
veitar ao máximo todas as suas possibilidades. O exército de 



Filipe e Alexandre sintetizava em sua estrutura o que havia 
de melhor e mais potente na arte da guerra do Mediterrâneo 

em sua época. 

O núcleo do exército era a infantaria pesada, assim 

como acontecia já há séculos nas forças militares das ci
dades helênicas. Entretanto haviam destacadas diferen

ças. Os hoplitas - infantes pesadamente armados cuja 

força residia no combate em formação - eram essencial
mente milicianos, guerreiros temporários e, na sua maio

ria, pequenos e médios fazendeiros. Travavam batalhas, 
arriscavam a vida pela sua cidade e por seus deuses, mas 
estavam sempre de olho em suas fazendas , nos cuidados 

das colheitas e nos momentos adequados da semeadura. 
Eram avessos a longas campanhas distantes de casa, e, de 

um modo geral, concordavam em combater apenas por 
curtos períodos durante o ano. 

Com os macedônios de Filipe, tudo era diferente. A Mace

dônia não era nem um Estado centrado no poder exclusivo de 
uma aristocracia nem muito menos uma democracia. Era um 
reino, governado por um monarca autocrático. Os soldados da 
infantaria de Filipe eram rudes camponeses e montanheses 
recrutados pelo rei. Um dos impostos que as aldeias deviam ao 
monarca era pago por meio da entrega de jovens para o exérci
to. Estes eram armados, alimentados, mantidos e pagos às 
expensas do rei. Filipe profissionalizara o seu exército. 

Os jovens recrutas mais robustos eram selecionados para 
a nata do exército, os pezetairoi (literalmente "Companhei

ros a pé). Com eles, Filipe constituiu a famosa Falange Ma
cedônica. Esta, tal como faziam os hoplitas, deveria comba
ter em cerrada formação, mas com algumas modificações. A 
lança antiga, de 2,5 m de comprimento foi substituída pela 

sarissa, um pique medindo 5,5 metros ou mais, pesando apro
ximadamente 6,5 kg. Era encimada por uma ponta de ferro , 
e na extremidade inferior da longa haste de madeira, com 

um pontão do mesmo metal. Ao colocarem as sarissas em 
riste, suas pontas atingiam um raio de 3,6 m adiante da for
mação, permitindo um alcance muito maior do que o desfru
tado pelos hoplitas armados com lanças do tipo antigo. O com

primento das sarissas garantia aos macedônios um aumento 
de quarenta por cento no número de lanças capazes de cau

sar dano na "zona da morte", isto é, na área de impacto onde 
os exércitos rivais se encontravam. Graças as sarissas, as 
primeiras quatro ou cinco fileiras passaram a participar dos 
embates iniciais, enquanto que entre os gregos, apenas as 

três primeiras fileiras tomavam parte devido ao cumprimento 

mais curto de suas lanças. 
Em função do peso maior das sarissas, os pezetairoi eram 

obrigados a manejá-las com as duas mãos. Em parte por este 

motivo, em parte por causa das potencialidades eminente

mente ofensivas da falange portando sarissas, Filipe teve de 

modificar o modelo do escudo. O grande e pesado escudo re
dondo de 80 cm de diâmetro usado pelos hoplitas foi substi

tuído por um menor, provido de uma correia de couro que 

passava pelo pescoço do pezetairon e uma outra em que se 
introduzia o braço permitindo que a mão ficasse livre para 
segurar a sarissa. De resto, especula-se que os pezetairoi das 
quatro ou cinco primeiras fileiras - as diretamente envolvi

das na "zona da morte" - usavam equipamento de proteção 

completo - elmos e couraças de bronze, bem como grevas -
placas de bronze ou couro protegendo as pernas até a altura 
das coxas. As tropas das fileiras de trás vinham protegidas 
mais levemente, ou, talvez, sem blindagem alguma, salvo o 
escudo e um elmo bem simples. 

Os pezetairoi eram treinados para realizar marchas de até 
56 km por dia, carregando suas armas e cada um deles levan
do consigo rações para dez dias. Filipe queria ligeireza nos 
deslocamentos de seu exército. Para tanto, impedia que lon
gos comboios de animais de carga e numeroso pessoal não
combatente estorvasse os movimentos das tropas. Convencio
nou uma regra em que seria permitido apenas um servo para 
cada dez pezetairoi. 

S aber em que consistia a tal ração para dez dias carrega
das pelos macedônios despertou-me grande curiosida
de. É possível conhecer parcelas do temperamento de 

, um povo por intermédio de seu tipo de dieta. As rações de cam
panha deviam ser integradas fundamentalmente por alimen

tos não-perecíveis ou que ao menos se conservassem por mui
to tempo. Levando em conta os hábitos alimentares dos povos 
do Mediterrâneo antigo, podemos supor que a "cesta básica" 
dos macedônios fosse composto por farinhas - principalmen

te de trigo para a feitura de papas, bolos e pães, biscoitos du
ros compósitos, queijos, azeitonas e frutas secas. Tenho dúvi

das se era possível o consumo de carne e peixe secos em profu
são já que para tanto seria necessário grande produção de sal. 
A carne fresca podia ser conseguida através de rebanhos que 
seguiam o exército. Sabemos que o consumo de alimentos fres
cos é importante para evitar o aparecimento de uma série de 
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males ligados a falta de vitaminas. Os antigos não sabiam da 

existência das vitaminas, porém, eram capazes de notar os 

efeitos danosos causados aos seres humanos pelo não-consu

mo por longo período de alimentos frescos . Evidentemente que 

a dieta podia ser complementada por toda a sorte de vitualhas 
que os macedônios conseguissem roubar ao longo das marchas. 

Hanson, em seus estudos sobre a guerra na Grécia Antiga, 
afirma que a estimativa de consumo diário do exército mace

dônico na campanha da Ásia - infantaria, cavalaria, especia
listas, serventes e animais - era de acima de 250 toneladas 
de grãos e forragem e 265 mil litros de água. Isso sem falar 
das carnes ou frutas. 

Suprimentos de vinho também não podiam ser negligen
ciados. O valor simbólico da vinhaça entre os gregos é bas

tante evidente na literatura, e os autores antigos que relata
ram as façanhas dos macedônios, jamais esconderam o fato 
de os aristocratas e mesmo os reis da Macedônia serem com
pulsivos beberrões. Muitas das mais revoltantes crueldades 
cometidas por Alexandre contra aqueles que se achavam pró
ximos a ele ocorreram em meio a formidáveis bebedeiras do 

rei. Acredita-se que o criminoso incêndio de Persépolis ocor
reu em conseqüência de um festim comemorativo da vitória e 
o inevitável comportamento extravagante assumido pela no
breza macedônica embriagada. 

A efetividade combativa da Falange Macedônica depen
dia naturalmente de seu poder de manobra. Filipe convenci
onou que cada grande unidade da falange seria composta por 

1.536 homens - a unidade era chamada de Taxis. Esta, por 
sua vez, era subdividida em quatro pentacosiarchias com 512 
homens cada. O menor grupo combatente era a deka, inte
grada por 16 homens e liderada por um comandante de filei
ra, o dekadarca3• 

O equipamento militar dos velhos hoplitas helenos era de 
propriedade pessoal. O cidadão tinha o dever de possuir uma 

panóplia adequada completa e apresentar-se devidamente equi
pado quando convocado para ocupar seu lugar na linha. Dian

te disso, obviamente, a variedade dos tipos das armas devia 

ser grande. Com os pezetairoi acontecia o contrário. Todo o 

equipamento era fornecido pelo rei e acredita-se que o exército 
macedônio tenha alcançado um grau de padronização das ar

mas bastante elevado. 

E 
m combate, mantendo formações de 16 ou 8 fileiras de 
profundidade conforme o caso, enquanto as quatro ou 
cinco primeiras fileiras colocavam as sarissas em riste 

para fustigar o adversário, as demais fileiras situadas atrás 

mantinham-nas erguidas. Desse modo, a floresta de sarissas 
servia para aparar os projéteis, pedras e chuços arremessa

dos contra a falange pelo inimigo. Ao atacar, as fileiras da 
frente colocavam as lanças em riste e partiam para o con
fronto . As filas situadas atrás pressionavam com os ombros 
os companheiros da frente para reforçar o "empurrão". Os 
pontões inferiores das sarissas serviam para acabar de liqui
dar os adversários tombados e ir em frente. 

As taxis e as várias pentacosiarchias tinham seus coman
dantes e auxiliares postados em pontos fundamentais das for
mações. Estes deviam zelar para que os movimentos previa
mente combinados fossem cumpridos, e também manterem
se atentos para qualquer modificação dos eventos durante a 
refrega que provocassem novas ordens da parte dos coman
dantes do exército. Devido ao barulho, à espessa poeira le

vantada e à balbúrdia típica dos combates, as instruções eram 
passadas por toques específicos de trombetas ou mesmo por 
meio de sinaleiros portando bandeiras de diferentes cores. 
Seu treinamento permitia que passassem da ordem de mar
cha para a linha de combate muito depressa e possibilitava 
ainda diferenciados tipos de manobra. 

Este intenso treinamento e as seguidas ordens-unidas tor-

A efetividade combativa da Falange Macedônica dependia naturalmente 

de seu poder de manobra. Filipe convencionou que cada grande 

unidade da fa lange serio composta por 1.536 homens -

a unidade era chamada de Taxis. Esta, por sua vez, 

era subd ivid ida em quatro pentacosiarchias com 512 homens cada . 
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naram o "espinheiro macedônico" muito maleável. Em Quero- não tem cabimento imaginar que os hetairoi, ao investir com a 
néia, por exemplo, a falange encenou uma finta que definiu os lança, seguravam-na como cavaleiros medievais por exemplo. 

rumos da batalha. No início do combate, ao chocar-se com as Estes contavam com o estribo para fornecer-lhes pontos de 

fileiras da infantaria helênica, a falange simulou uma retira- apoio tanto para a investida com a lança quanto para os gran-
da. Os gregos, empolgados, partiram para a perseguição que des golpes com a espada descaindo de cima para baixo. Muito 
provocou a desarrumação de suas fileiras, abrindo lacunas na provavelmente, o modo pelo qual os cavalarianos macedônios 
formação. No momento em que os claros se abriram, a cavala- seguravam a lança - o xyston - durante uma carga, pode ser 

ria comandada por Alexandre carregou sobre eles com toda a observado nos fragmentos do mosaico de Pompéia. Esta obra 
força. A falange, por sua vez, se recompôs e contra-atacou na retrata Alexandre, em plena investida, portando o xyston com 

esteira da cavalaria. Era um ardil combinado previamente e o braço esticado para baixo rente ao corpo de seu cavalo. 
todos encenaram seus papéis com perfeição. Alexandre, ao Não sabemos se Filipe ou Alexandre pagavam soldos a seus 
partir para a Ásia, levou consigo seis táxis da falange, o que , nobres de modo semelhante ao que faziam com os soldados 
perfazia nove mil pezetairoi. 

Se a falange funcionava como a bigorna que fixava e susti
nha o inimigo, o malho que os agredia e os empurrava contra o 
espinheiro era a cavalaria dos nobres da Macedônia, os hetai
roi - os companheiros a cavalo. Filipe atraíra a turbulenta 
nobreza macedônica, não só para assumir os postos de coman
do das unidades de seu exército, mas também para integrar 
um corpo de cavalaria de elite. Nos exércitos helenos a cavala
ria cumpria um papel secundário durante os combates. Salvo 
na Tessália, não existia boa cavalaria na Grécia. Entre os 
macedônios acontecia o contrário. A nobreza proprietária de 
terras sentia grande deleite em criar cavalos e julgava honro
so ir à guerra com eles. Filipe aproveitou-se disso criando um 
corpo de cavalaria cujo papel era o de servír como punho ofen
sivo em suas campanhas. 

Os hetairoi eram armados com uma longa lança chamada 

xyston. Usavam elmos de bronze e protegiam o peito com cou
raças do mesmo material. Na qualidade de vaidosos integran

tes da nobreza, cobriam-se com vistosas capas e adornavam 
com plumas coloridas os elmos. Usavam ainda ricos bracele
tes de prata nos braços e pesados colares que davam várias 

voltas no pescoço. Os hetairoi, devido ao armamento e ao modo 
através do qual estavam protegidos, atuavam como uma espé
cie de cavalaria pesada de choque do exército. Sua força resi

dia no peso da carga efetuada por seus esquadrões. Cada es
quadrão - ile - podia ter de 200 a 300 homens. Ao fazer a 

travessia para a Ásia, o exército Macedônio tinha consigo 2.000 

nobres da cavalaria dos companheiros. 
Lembremos que na época de Filipe e de Alexandre o estri

bo ainda não havia se difundido na área do Mediterrâneo. Os 
cavaleiros eram obrigados a se sustentar sobre os cavalos gra

ças principalmente a força dos joelhos e das coxas. Nesse caso, 

comuns. O mais provável é que cumulassem os hetairoi de 
honrarias, ricos presentes, magnanimidades, prêmios e ter

ras. Certamente durante as campanhas, cabia ao rei assegu
rar o provento da cavalhada de remonta. 

A terceira importante formação militar da ordem de ba
talha macedônica eram os hypaspists - palavra cujo 
sentido é "portadores do escudo". Os hypaspists forma

vam unidades de infantaria armada de modo diferente da fa
lange mas, infelizmente, não existe qualquer descrição exata 
do mesmo. O major-general Fuller, autor do livro clássico "The 
generalship of Alexander the great", acredita que os hypas
pists se armassem como hoplitas, portando grandes escudos, 
elmos, couraças de bronze e lanças de 2,5 m. Quando o exérci
to estava em formação defensiva, unidades de hypaspists de
veriam ajudar a cobrir os flancos expostos da falange. No mo
mento em que a cavalaria atacava, era sua função seguir ime
diatamente atrás da mesma e aproveitar qualquer brecha que 
os cavalarianos conseguissem abrir nas formações inimigas. 

Os especialistas afirmam ainda que uma das unidades dos 
hypaspists - cada uma delas composta de mil homens - era 
uma força de elite que se denominava agem.a. Especula-se que 
era da agema que se obtinham os soldados que compunham 

parte da guarda pessoal dos reis macedônicos, e era ela que 
sempre liderava os arranques ofensivos da infantaria. Não se 

conhece também o grupo social de onde eram recrutados os 

hypaspists. Uma especulação plausível é a que aponta para a 
idéia do hypaspist ser originalmente um integrante da falan
ge que, ao se destacar no serviço, era promovido para a tropa 
de elite. Ao cruzar os estreitos para a Ásia, Alexandre tinha 
em seu exército três mil hypaspists. 

Pezetairoi, hetairoi e hypaspists. A junção dessas unida-
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des especiais pode dar algumas idéias do modo pelo qual Fili

pe concebeu o uso de armas combinadas na batalha. Embora 

essas fossem as unidades essenciais do exército, aquelas que 

eram puramente macedônicas, o elenco de especialistas de

senvolvido por Filipe e aproveitado por Alexandre não parava 

por aí. Enumeremos rapidamente as demais forças que acom

panharam o jovem rei da Macedônia em sua campanha contra 

os persas para que tenhamos a verdadeira dimensão da com
plexidade exibida pelo dispositivo militar em questão. 

Junta mente com os nove mil da falange, dois mil da ca
valaria dos companheiros e três mil hyspaspists, mencione

mos sete mil hoplitas e peltastas helenos fornecidos pela Liga 
de cidades aliadas aos macedônios e cinco mil mercenários 

gregos armados do mesmo modo. Agrigarianos e trácios es
pecialistas no arremesso de dardos somados aos arqueiros 
cretenses e macedônios, perfaziam um total de seis mil. Na 
cavalaria, além dos hetairoi, dois mil tessálios ligeiros e mil 
trácios, aliados gregos de várias cidades e esplêndidos bate
dores peonianos. 

F 
ilipe sempre mesclava nas suas tropas macedônios, he
lenos aliados e mercenários. Após a Guerra do Pelopone
so, muitas das cidades gregas passaram a depender cada 

vez mais dos serviços de mercenários para as suas necessida
des militares. O cidadão apartava-se do dever cívico de com
bater e, com isso, preservava a sua pele e cuidava apenas de 
seus negócios privados. Filipe jamais cometeu a tolice de fiar
se apenas nos mercenários. E aproveitou-se como pôde do fato 

dos helenos inclinarem-se por tal política. Muitas das cidades 
por ele pretendidas na Hélade caíram em suas mãos graças à 

sua liberalidade em distribuir subornos para comandantes 
mercenários que descuidadamente esqueciam de fechar bem 
os portões de uma fortaleza, ou em favor de sonolentas senti
nelas que infortunadamente, ao dormir na vigi1ia, não perce

biam a bulha causada por uma repentina sortida dos macedô
nios sitiantes. 

Além dos combatentes propriamente ditos, todo o exérci
to macedônio era acompanhado por um trem de sítio comple

to, constituído por peças de artilharia, escadas, material para 

a construção de torres de assalto, pontes, oficinas móveis com 

as ferramentas indispensáveis e os mestres de construção e 
de sapa necessários. 

As diferentes unidades do exército dos macedônios refle
tem a preocupação no uso das armas combinadas em apoio 
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mútuo. A cavalaria pesada servia como força de choque para 

o rompimento das linhas inimigas ou mesmo para a destrui

ção da cavalaria oponente. O adversário, atarantado, era em

purrado na direção da floresta de sarissas da falange. Esta, 

por sua vez, era apoiada por hoplitas e peltastas armados 

levemente, principalmente nas alas quando estas se mostra

vam vulneráveis. Os peltastas e os arqueiros fustigavam as 
linhas adversárias com dardos, lanças e setas. No momento 

da perseguição, uniam-se à cavalaria ligeira e promoviam 
metódica matança do inimigo em desordem. 

Em seus combates, Alexandre seguia o expediente de Epa

minondas tal como fazia seu pai: procurava a surpresa táti
ca. Postava-se com os hetairoi sempre na ala esquerda do 

seu exército. Ao atacar, podia realizar fintas, simulando vi
sar uma formação do adversário e repentinamente mudar de 
rumo e avançar sobre uma área diferente da linha contrária. 
Alexandre sempre tentava, logo no início da batalha, atacar 
fundo e violentamente o ponto forte do inimigo. Uma vez es
magadas as melhores tropas oponentes, as demais unidades 
de pior qualidade ficavam desmoralizadas. 

Alexandre recebeu este dispositivo militar muito bem es
truturado das mãos de seu pai. Com cinco mil cavaleiros e 30 
mil infantes, pretendia iniciar a conquista da Ásia. Mas não 
deixemos nos impressionar por tão parcos números. A disci
plina tática e a habilidosa combinação de diferentes armas 
na batalha faziam com que 35 mil macedônios e gregos fos
sem tremendamente mais perigosos do que meio milhão de 

persas e seus vassalos. 

A FACE OBSCURA DE ALEXANDRE E A PERSISTÊNCIA 
DE SUA LENDA DOURADA 

Os modernos poderiam sentir-se satisfeitos com o argu
mento definido acima. Dispondo de tão bem organizada má

quina militar e sabendo que certamente o poderio persa pou
co poderia fazer contra ela, os macedônios, após impor sua 
hegemonia na Hélade, simplesmente deveriam passar à Ásia 

para colher os frutos de sua evidente vantagem. Aliás, in
sistindo ainda mais um pouco na análise moderna das ra
zões alexandrinas, ao examinarmos mais de perto o dispo

sitivo militar dos macedônios, constatamos que seu susten

to só poderia ser conseguido através de uma rotina de cam
panhas constantes. Tanto Filipe quanto Alexandre conta
vam com as receitas oriunda dos impostos coletados na 
Macedônia para pagar os seus soldados. Adicionemos a isso 
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o metal precioso obtido por meio da exploração das minas 

do monte Pangeu controladas pelo reino. Entretanto, é bem 
provável que estas duas receitas não fossem suficientes para 

pagar soldos, comprar mercenários, subornar aliados, ad
quirir os equipamentos, a cavalhada e os suprimentos, tudo 

isso juntamente com as despesas para a manutenção de for

talezas, os mimos indispensáveis para agradar à aristocra
cia e as despesas da corte. As anexações de territórios, os 
tributos coletados contra as populações das áreas novas e a 
pilhagem advinda das campanhas deviam produzir um bom 
dinheiro extra para saldar as contas. Este é um dos aspec

tos do lado obscuro da lenda dourada de Alexandre: a es

trutura militar dos macedônios jamais se sustentaria sem 
o expediente dos grandes butins. 

Mas deixemos agora nossas conclusões modernas de 
lado e aprofundemos um pouco a linha de raciocínio atra

vés da qual os antigos abordaram o personagem Alexan
dre e o seu cenário, a grande conquista da Ásia. Assinalo 
que a interpretação dos autores da Antigüidade enfatizou, 
como temas principais, um perfeito entendimento das ca
racterísticas da realeza macedônica, a visão das façanhas 
de Alexandre no contexto de uma concepção da natureza 
da guerra e o fenômeno da conquista como a continuidade 
de um ciclo inquebrantável de ascensão e queda dos impé
rios. Finalmente, será possível perceber que os aspectos 
mais fortes que compõem a lenda dourada se desenharam 
a partir da interpretação dos antigos desprezando seus 
elementos mais tenebrosos. 

De antemão, advirto ao leitor que teve a indulgente paci

ência de acompanhar estas linhas até agora, que deixarei lsó
crates de lado. Considero seus argumentos em favor da ex
pansão da cultura helênica e da necessidade da vingança gre
ga contra os bárbaros meramente propagandísticos e, dessa 
maneira, mais fracos do que aqueles que apresentarei a se

guir. Evidentemente que os macedônios usaram em seu favor 

a ladainha de Isócrates para justificar suas condutas e reivin
dicar a liderança na guerra contra o Grande Rei. Mas é difícil 
de acreditar que os próprios gregos se sentissem muito con

vencidos disso. Para muitos deles, os macedônios podiam ter 

lá suas diferenças em relação aos persas, mas tais singulari
dades não eram suficientes para que deixassem de considerá
los igualmente bárbaros. Demóstenes, o ateniense, por muitos 
anos o "chefe da equipe de contra-propaganda", quando em 
suas prédicas não alcunhava Filipe da Macedônia de "Filipe, o 

bêbado", dava preferência ao termo "Filipe, o bárbaro". 

A interpretação-chave inicial, sobre a natureza da reale
za macedônica, nos remete para um ponto central da carrei

ra de Alexandre, a busca da glória. A glória, que sempre foi o 

mais reluzente quesito presente na lenda dourada de Ale

xandre, se coaduna com a realidade histórica como uma luva. 
Basta lembrar do modo pelo qual a estrutura política mace
dônica se organizava. O rei da Macedônia era, antes de mais 
nada, o primeiro entre outros guerreiros. Segundo dizem os 
antigos, o processo de posse do rei dependia de um referendo 

baseado na aclamação do exército reunido. Quando os mace

dônios iam para a guerra, não restava ao rei outra alternati
va a não ser a liderança pessoal. O rei, o primeiro entre ou

tros guerreiros, devia comandar na frente, e o fato de correr 
todos os perigos e privações na batalha junto com seus solda
dos, não se tratava apenas de uma tentativa de "dar o exem
plo" como diríamos hoje em dia. Os macedônios simplesmen

te não concebiam um modo diferente de conduzir e de serem 
conduzidos na guerra. 

Filipe perdera um olho, coxeava da perna esquerda, fra
turara costelas e tinha dificuldades de esticar um dos braços 
por conseqüência de ferimentos adquiridos em batalha. No 
campo de Queronéia, na turbamulta da melée, foi derrubado 
do cavalo e quase morreu. Alexandre salvou-o. O próprio Ale

xandre também exibia, distribuídas pelo corpo, inúmeras ci
catrizes ganhas em combate. A lenda dourada não exagera 
quando descreve-o à frente da cavalaria dos hetairoi carre
gando contra os adversários. Logo na primeira batalha con
tra os persas, em Granico, quase foi morto ao ver-se cercado, 
dentro do rio, por um magote de cavalarianos adversários. 

Foi salvo da dificuldade por Cleitos, o negro, um comandante 
de ile hetairon. 

D 
urante o dificílimo sítio de Tiro, quando finalmente 

abriu-se uma brecha nos muros, Alexandre avançou a 
testa da agema para o assalto. Mas nem mesmo a elite 

da infantaria macedônica pode resistir ao tenaz contra
ataque realizado pelos soldados de Tiro naquela ocasião. Ao 

recuar, a agema deixou Alexandre isolado dentro da cidadela, 
cercado pelos inimigos. Coube ao rei, com muito pouca ajuda, 

abrir caminho e escapar da dificuldade. Alexandre retomou 
ao acampamento fulo de raiva e promoveu farta distribuição 
de vitupérios contra seus hypaspists que, segundo ele, o ha
viam abandonado de forma pusilânime. 

ABRIL·MAlO·.lUNHO 2002 61 



' ' 
-lr _N_l_l_G_H ~T : i,.ij"''ii"'j"'l!"'@"1i!"'!,.t;i 

A busca da glória nunca deixou de possuir entre os seus Transitando do mundo mítico para o filosófico, entre os 
ingredientes o tempero da vaidade. É fácil imaginar Alexan- "amigos da verdade e do saber", a paz nada mais era do que 

dre e seus guerreiros exibindo orgulhosamente suas feridas um curto interregno entre as guerras. Não é possível afir

recém-adquiridas. Estas somavam-se ao patrimônio acumula- mar que os gregos gostassem de guerrear e que entendiam a 

do anteriormente. Um macedônio na guerra devia obrigatori- guerra como uma interessante farra de fim de semana. A 
amente poder gabar-se de suas atitudes e proezas durante os questão era outra. Consideravam-na algo inevitável, perten

renhidos combates e, com isso, angariar o reconhecimento dos cente à natureza das coisas. Os imortais, por exemplo, guer

demais. O palco da coragem exibicionista era necessariamen- rearam em disputa pela primazia no cosmos. Zeus lutara 
te coroado pela presença indispensável do rei. Ao monarca contra seu pai, Cronos, e vencera. Os deuses olímpicos com
macedônio, desprovido de tutano para liderar seus guerreiros bateram contra os titãs e os derrotaram. A contenda é co

em batalha, só restava uma única alternativa: furtar-se de mum tanto entre os deuses quanto entre os homens. Enquan
fazer a guerra. to houvesse homens demais e pastagens e campos de menos, 

T odos os autores antigos são unânimes em dizer que Ale
xandre era um obcecado por glória. É possível que al
guns de nós interpretemos o rei Macedônico como um 

gigantesco e nocivo megalomaníaco. A própria lenda doura
da jamais encobriu esse importante conteúdo da personali
dade de Alexandre. Mas, após mirarmos com um cuidado 
mais atento os elementos que configuravam o tipo de reale
za que existia na Macedônia, talvez tenhamos o devido en
tendimento da sede arrebatada de glória que residia no es
pírito de Alexandre. Como poderia um bom monarca mace-
dônio agir de forma diferente? 

O segundo elemento em destaque que nutre as razões 
de Alexandre era a forma pela qual os gregos - e por con
seguinte os macedônios - entendiam a natureza da guer
ra. Venhamos e convenhamos, os helenos se interessavam 
muito pelo assunto. Se considerarmos a Ilíada a primeira 

obra da literatura ocidental - não obstante as controvér-
sias quanto à "ocidentalidade cultural" daqueles que a com
puseram - percebemos que a mais importante história que 
comoveu e empolgou os helenos por séculos, compreendia 
uma sucessão de combates, nutridas pancadarias e anima

das trocas de insultos entre heróis humanos, freqüentemen
te coadjuvados por deuses olímpicos, que desprovidos de 
qualquer cerimônia desciam das alturas para tomar parti

do ao lado de seus favoritos nas refregas entre aqueus e 
troianos. Alexandre, logo após ter passado para a Ásia Me

nor, fez questão de fazer Hma visita ao sítio onde se erguia 

a velha Tróia. Uma vez lá, teria bailado nu em honra de 

Aquiles. Uma das peças fortes da propaganda alexandrina 
era a de mostrá-lo semelhante a um Aquiles revivido. Na 

verdade propalava-se que descendia dele. 
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enquanto existissem famílias dispostas a vingar o sangue 
derramado ou comunidades inteiras disputando limites ter
ritoriais, haveria a guerra. 

O máximo que se podia fazer era um esforço no sentido 
de estabelecer uma espécie de "ética da guerra" entre os be

ligerantes. Os não-combatentes, mulheres, crianças e velhos, 
deviam ser poupados. As tréguas celebradas, respeitadas, os 
templos e os sítios considerados sagrados, preservados. A 
guerra, mesmo sendo inevitável, podia ser limitada por uma 
forma de "etiqueta". Os homens civilizados, que amanham a 
terra e promovem as trocas deviam evitar a guerra generali
zada, sem quartel, a "guerra dos lobos". Os lobos não semeiam, 
não colhem e nem cultuam os deuses. Guerrear tal como os 
lobos era um sintoma infalível de barbárie. 

Entendendo as coisas desse modo, ao cruzarem o mar para 

levarem a guerra aos persas, os macedônios simplesmente se
guiam o rumo e o destino dos homens. A lenda dourada jamais 
censurou Alexandre pelo fato de encarnar a figura do guerrei

ro conquistador, pelo contrário, esta seria uma das mais de
cantadas características do personagem. 

O problema, que os antigos mencionam, mas a lenda obs
curece, era a tendência manifestada pelos macedônios de na 
guerra comportarem-se como lobos. Após Queronéia, Filipe 

não concedeu trégua para que os atenienses e tebanos reco
lhessem seus mortos. A noite, espetacularmente ébrio, o rei 

saltitou entre os corpos em decomposição cantando canções 
obscenas. Foi Filipe também que, próximo a um penhasco 

que se precipitava no mar, ordenou o massacre de seis mil 

prisioneiros tebanos. 
A marcha de Alexandre na Ásia é pontuada de atitudes 

deste tipo. Em Granico, após a batalha, ordenou o massacre 
dos mercenários helenos a serviço do Grande Rei: os núme-



Alexandre devastou Tebas de vez, permitindo o massacre da população e a venda 

dos sobreviventes como escravos. Em Tiro, após o quedo do cidade, entre sete o oito 

mil residentes foram mortos e dois mil sobreviventes do guarnição crucificados. 

As 20 mil mulheres e crianças restantes foram vendidos como escravos 

ros de helenos mortos oscilam entre 15 e 18 mil. Isso sem 

levar em consideração os 20 mil asiáticos liquidados após a 

luta. Issus foi o mais difícil combate travado pelos macedôni
os na primeira fase da campanha. A falange quase cedeu di
ante da pressão exercida pelas linhas do Grande Rei. Foi salva 

por Alexandre e os hetairoi que, após terem dispersado a 
cavalaria persa, deram meia volta e apanharam a infantaria 
inimiga pela retaguarda, aliviando com isso a pressão sobre 
a falange. De acordo com Arriano, a tragédia de Granico re
petiu-se em Issus. Todos os mercenários helenos que se ren
deram foram executados - por volta de 20 mil - e 50 mil 
asiáticos foram trucidados. 

Os historiadores modernos procuram as justificativas lógi
cas para esses atos. Uma delas seria que o exército de Alexan
dre era pequeno demais para cuidar de prisioneiros de guerra. 
Além do mais, havia o eterno problema da obtenção de supri
mentos. Hanson, que em suas obras demonstra muito pouca 
simpatia para com Alexandre, adiciona mais um argumento, 
este de caráter algébrico: quanto mais soldados inimigos os 

macedônios conseguissem matar, menor seria o número da
queles que teriam de enfrentar no futuro. Em relação aos mer

cenários helenos, os sucessivos massacres serviam como uma 
advertência para que futuramente outros gregos não se atre

vessem a portar armas contra os macedônios. 

M as foram nos sítios contra cidades e fortalezas que os 

números de mortes de não-combatentes se elevaram 
de forma impressionante. Alexandre devastou Tebas 

de vez, permitindo o massacre da população e a venda dos 
sobreviventes como escravos. Em Tiro, após a queda da cida
de, entre sete a oito mil residentes foram mortos e dois mil 
sobreviventes da guarnição crucificados. As 20 mil mulheres 

e crianças restantes foram vendidas como escravas. Este 

padrão foi metodicamente repetido nas tomadas de Mileto, 

Halicarnassos, Sagalassos, Pisídia, Celanea, Soli, Gaza e 

também nas cidades indianas de Massaga, Aornus e Sanga

la. Em Arriano, mais uma vez, encontramos menção aos fa
tos. Por volta de 80 mil pessoas foram massacradas durante 
a conquista das cidades do Punjab. Estimativas conservado
ras indicam que em combate, os macedônios podem ter eli

minado 200 mil soldados inimigos - 40 mil helenos entre 
eles. No universo de populações não-combatentes, principal
mente residentes urbanos, velhos, mulheres e crianças, apro
ximadamente 250 mil pessoas. 

Os números relativos ao montante de vítimas entre as po
pulações rurais na passagem do exército de Alexandre são 
impossíveis de serem estimados. Sabe-se por exemplo, que ao 
chegar na área da velha província da Bactria, os macedônios 
se depararam com um inimigo que operava um tipo diferente 
de guerra. Espalhados em pequenos grupos, ocultos nas agres
tes montanhas, atacavam repentinamente os comboios do exér

cito ou os acampamentos de soldados à noite. Os sombrios 
guerreiros da Bactria combatiam com imensa ferocidade e dis
posição. Alexandre resolveu enfrentar essa modalidade de 

guerra dividindo parte do exército em destacamentos volantes 
e investindo na destruição sistemática das aldeias de onde eram 

originários os guerreiros. A luta na Bactria foi duríssima e 
sem quartel. Causou grande desgaste à saúde do rei. Lembre

mos que o território da velha Bactria, no mundo moderno, ga

nhou o nome de Afeganistão. 
Na Ásia, Alexandre e os macedônios fizeram a "guerra dos 

lobos" e pareciam querer justificar sua fama de bárbaros. O 
padrão usado contra praças, fortes e cidades muradas é até 
reconhecível à luz da lógica. Ao impor o terror aos resistentes, 
a notícia corria com rapidez à frente do exército, e a rendição 

imediata das cidades poderia poupar pessoas e bens da voraci-
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dade do lobo. Os autores antigos chegam a reprovar a conduta 

de Alexandre. A guerra fazia parte da natureza das coisas, 

este era um ponto inegável, mas nada justificava a soltura do 

lobo voraz, que tornava tênue a linha de demarcação que dife

renciava os homens dos animais. 

A terceira e última razão que fundamentava a campanha 
de Alexandre pode ser observada em Heródoto, cuja obra é 

anterior à época de Alexandre, mas cujos contornos têm ser
ventia para a interpretação do personagem e o motor de suas 

conquistas. Por meio das inevitáveis guerras, a Ásia conheceu 
uma sucessão de diferentes impérios. Povos empreendedores 
e audaciosos construíram grandes unidades políticas, impon
do seu jugo a numerosos vassalos, reunindo sob a sua tutela 
vastos territórios. Passado um intervalo de tempo, o antigo 
império era assaltado por um outro povo mais possante e deci
dido, que o destruía e constituía seu próprio domínio. Qual a 
razão que sustentava esse fenômeno? 

Primeiro de tudo, o problema da obtenção da riqueza. Esta 

consiste na posse de terras e de todas as riquezas nelas exis
tentes, vegetais ou minerais. Devia-se ainda buscar o con
trole sobre todos os seres vivos que a terra sustentava: os 
animais, e sobretudo os homens. Era muito ruim ser um povo 
pobre, que a fortuna condenou a viver em uma área dotada 
de parcos recursos. Bem mais interessante era a vida de um 

povo rico, possuidor de uma área repleta de recursos. Mas, 
melhor ainda era pertencer a um povo que possuía a capaci

dade de arrebatar o controle sobre as terras gordas, a rique
za e os povos que nelas viviam. Por meio deste controle, os 
novos senhores podiam extrair de seus súditos conquistados 
rendas sob a forma de tributos e serviços de todo o tipo. 

A observação mostrava que havia um único caminho para 
os povos pobres superarem sua situação de penúria: deviam, 
pela força, impor o seu jugo sobre os povos mais ricos. O pon
to essencial não consistia meramente no roubo e sim, em con· 

trola-los com o objetivo de extrair tributos. 

A s características morais e físicas que diferenciavam 

os povos pobres dos ricos dão seqüência ao argumen
to. Os povos pobres são por definição duros e aguerri

dos. Mostram-se capazes de defender com bravura o pouco 

que tem e atacar os outros com vigoroso ardor. Os ricos, 
por outro lado, são amolecidos, covardes e desprezíveis. Caso 
se deparem com um povo pobre mas decidido na guerra, 
são incapazes de se defenderem adequadamente. Segundo 
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este raciocínio, a riqueza da terra - que era finita - e 

todos aqueles que a produziam, estavam destinados a se

rem controlados pelos mais fortes. A necessidade transfor

mava os povos pobres em ferozes guerreiros. Os impérios 

sucessivos que uniram a Ásia, se formaram em conformi

dade com tal realidade. E decaíram porque os senhores, ori· 
ginalmente pobres, ao se tornarem ricos, permitiram que 

sua rudeza e costumes aguerridos originais desvanecessem. 
Isto posto, nada mais natural do que afirmar que chegara a 

vez dos pobres e rudes macedônios, leves na bolsa mas du
ros na guerra estabelecerem seu jugo sobre os ricos porém 

fracos asiáticos. 
Deitado em seu leito, pouco antes de morrer, Alexandre, 

de certo modo, confirmou a máxima citada acima. Seus com
panheiros imediatos, estrategos de tantas marchas e bata
lhas, aproximaram-se do rei moribundo, e bem junto ao seu 
ouvido um deles indagou: "quem deve herdar o império ?" Ale

xandre teria exalado um suspiro e com um leve sorriso es
tampado no rosto convulsionado pela doença respondeu: "o 
mais forte". 

Não temos como saber se Alexandre disse isso mesmo. 
Mas o episódio serve como moldura apropriada para o epí· 
logo de sua história. O império, edificado pela força só po
deria ser mantido pelo mais forte. O problema é que aquele 

que era de fato o mais forte morreria prematuramente. 
Nenhum dos companheiros de Alexandre conseguiria her· 
dar o seu carisma. Não existe uma "lenda dourada de Pto
lomeu, de Antígono ou de Seleuco. Todos eles eram valen
tes guerreiros, competentes comandantes macedônios, cuja 

têmpera fora forjada inicialmente pelo velho Filipe, o bár
baro. Mas nenhum deles era Alexandre. Seu carisma era 

intransferível. 

É este o ponto de junção entre as histórias dos antigos e 
os contistas e poetas da lenda dourada: o carisma. Alexan
dre pode ter cometido indesculpáveis crimes tais como o 

assassínio de amigos chegados em meio a pusilânimes be
bedeiras. Os macedônios, perante uma Ásia persa organi

zada, podem ter se comportado como um alcatéia de irre
primível voracidade. Seus oito anos de campanha custaram 

as vidas de mais de meio milhão de pessoas, um número 

tímido se comparado aos grandes massacres do século XX, 
mas que é de bom tamanho para os recursos bélicos à dis
posição de 35 mil homens do século IV a.C. Entretanto, o 
roubo e o terror generalizado mencionado pelos autores 
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antigos, não são capazes de eclipsar as faces reluzentes, 
igualmente reais, que Alexandre reuniu em sua pessoa: a 

do rei guerreiro perfeito, o líder de homens, corajoso e vito
rioso em todas as suas empresas. Essas qualidades enfati

zadas pelos autores antigos alicerçaram o carisma que fez 
de Alexandre um personagem lendário, considerado digno 

de culto e de admiração. 
Aos historiadores modernos é permitido, de tempos em 

tempos, apresentarem suas restrições, revelando as listas 
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tos podem até - sob pena de cometerem anacronismo - pro
curar compará-lo às "almas danadas" demonizadas pelo jus
to repúdio dos modernos, tais como Stalin e Hitler. Eu, de 

minha parte, vejo esses esforços fadados ao mais degradante 
fracasso. Pois o carisma de Alexandre continuará alimen

tando sua lenda dourada, que saltitará impávida sobre os 

lombos tombados de historiadores zangados, à semelhança 
de um Filipe bêbado no campo de Queronéia. 

de crimes atribuídos a Alexandre da Macedônia. Os mais afoi- e - m a i 1 : s e a 1 e r e i o @ 1 i n k . e o m . b r 

NOTAS 

1. No sistema político espartano, existiam sempre dois reis. Quando um deles partia para campanha fora da Lacedemônia, o outro permanecia em 
casa acompanhado de, pelo menos1 cerca de metade do contingente militar mobilizável. Os especialistas suspeitam que este hábito devia·se 
principalmente à imperiosa necessidade de manter a população da Mecênia reduzida à condição de bilotas - servos das fazendas do Estado - sob 
apertada vigilância. Sabemos que na batalha de Leuctras, no exército da Liga do Peloponeso, 700 hoplitas eram esparcíatas - cidadãos espartanos 
que gozavam de direitos politicos plenos na pólis. Estes estavam acompanhados por 1.600 lacedemônios não-esparcíatas - que podiam ser bilotas 
da Mecênia ou mesmo periekos - moradores permanentes em terras da Lacedemônia que não pertenciam à casta dos esparcíátas mas também não 
haviam sido degradados ao hilotismo. Havendo 700 esparcíatas em Leuctras (371 a.C.), um número igual deve ter permanecido na Lacedemônia. 
Levando em conta que na batalha de Platéias contra os persas em 479 a.C., isto é, 108 anos antes, a Lacedemônia garantiu a presença de por volta 
de 5.000 esparcíatas em campo, ocorreu urna queda demográfica extraordinária nos números da classe dominante espartana em um intervalo de 
tempo relativamente curto. De um contingente de por volta de dez mil esparcfatas na época de Platéias, estes se viram reduzidos a algo em torno 
de 1.400 homens no período de Leuctras. Os historiadores estudiosos do assunto queimam as pestanas na elaboração de teorias que expliquem o 
fenômeno da redução da classe dominante espartana. 

2. É interessante notar que o mesmo expediente foi utilizado séculos depois no Brasil pela 'Coluna Prestes". No livro em que retrata as façanhas 
da coluna, Lourenço Moreira Lima, o 'bacharel feroz", denomina esta ação de "potreadas". Sabemos ainda que o fenômeno se repete na Grande 
Marcha de Mao durante a Revolução Chinesa. Conclui-se portanto que as memoráveis retiradas retratadas pela história ocorrem à custa da 
população civil das áreas limítrofes percorridas pelas colunas que são literalmente "depenadas" de seus haveres pelos forrageadores, potreadores 
ou batedores dos retirantes. 

3. É necessário notar que aqui falo da estrutura da falange na época de Filipe e Alexandre. Mais tarde, durante o período helenístico, a falange 
sofreu várias modificações na sua estrutura e no seu equipamento básico. 
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"OS CAUBARES, E NÃO A GLOBALIZAÇÃO, SÃO AS VERDADEIRAS 
AMEAÇAS AOS INnRESSES DO BRASIL NEm INÍCIO DE SÉCULO" 

(ALMIRANn OTHON LUIZ PEREIRA DA SILVA) 

SEGUUN~A 
NACIONAl ABAIXO DO 
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Entre as questões de in teresse nacional am

plo qua l a agenda predominante nos altos es

calões mi litares? Quais as va riáveis frontei

riças ou diretamente relacionadas com o in

teresse da sociedade civil consideradas críti

cas pelos ofi ciais de quatro estrelas nos dois 

mandatos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso? Afinal. o que sobressalta. intriga ou 

incomoda os generais no governo FHC? 
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estamento militar tradicionalmente se ca

racteriza por uma postura silente em re

lação aos seus temores. Até porque, suas 

manifestações formais ou vazamentos 
"consentidos" de informações sobre ques

tões ligadas à sociedade civil tendem a pro

vocar o efeito das "profecias auto-realizá

veis", conturbando o ambiente democráti
co. As manifestações, informes e até mes
mo os vazamentos permitidos ou suporta

dos dizem respeito aos aspectos estritamente ligados ao fun
cionamento da corporação, quer sejam orçamento, reapare

lhamento, promoções, recrutamento, soldo e outros itens do 
aparelho militar que fazem parte da prestação de contas à 

sociedade civil. A regra para os demais assuntos é o silêncio. 
E é, universalmente, melhor que seja assim. 

O objetivo deste artigo é uma tentativa impressionista de 
captação da sensibilidade do olimpo militar em relação a pro
blemas que afligem também o mundo civil. As conversas com 
o oficialato revelaram, entretanto, que a divisão entre os dois 
mundos é menos rígida do que parece, pois existe sempre um 
ponto de interseção. É bem provável que o leitor não encon
tre grandes novidades, até porque elas não existem no atual 
ambiente das Forças Armadas. Mas, a maior freqüência com 
que determinados temas são tratados é um indicativo da sua 
gravidade para o estamento, o que nunca é demais saber quan
do se faz uma avaliação multidisciplinar do estado da Nação. 

Para levantar as principais agendas do alto-comando das 

Forças Armadas que abordam esta interseção entre os univer
sos civil e militar foram realizadas diversas entrevistas junto 
a oficiais-generais que compõem o alto-comando das Forças 
Armadas. Foram também entrevistados altos escalões do ju
diciário militar e da reserva, com objetivo de colaboração na 
organização das idéias. Por motivos óbvios, praticamente to
dos os generais da ativa e integrantes-dos altos-comandos das 
três Forças exigiram o anonimato para a realização das entre-

doso. O método utilizado foi a indução temática para levan

tamento dos principais assuntos que compõem a agenda do 

interdito militar. Perguntou-se aos generais se determinado 

tema foi discutido ou não nas reuniões do alto-comando e quais 
a freqüência e ênfase da abordagem. Não existe, portanto, a 

pretensão de refletir ou extrair maiores conclusões em rela

ção às questões tratadas nesta enquete desprovida de rigor 
metodológico. Trata-se de um exercício de feeling, com base 

na consulta e representatividade dos depoimentos. 
É importante ressalvar, para efeito de análise, que no 

primeiro mandato de FHC as reuniões dos altos escalões mi
litares não foram tão freqüentes, ficando em torno de seis a 

oito encontros por ano de cada Força, incluindo as três reu
niões destinadas à elaboração de listas para promoções. No 
segundo mandato, contudo, com a deterioração do modelo eco
nômico, explicitação dos custos do ajuste e o agravamento do 
tecido social, os encontros se tornaram mais freqüentes , no
tadamente na Aeronáutica, que aconteciam mensalmente. 

A julgar pela freqüência e ênfase concedidas ao assunto 
nas reuniões do alto-comando das Forças Armadas, os oito 
oficiais-generais entrevistados informaram que a dependên

cia do país em relação aos fatores externos é a principal pre
ocupação dos militares entre os temas de interesse abran
gente de toda a sociedade civil. O assunto volta ao alto-co
mando sob os mais diversos enunciados, tais como o novo ce
nário da globalização, a fragilização do Estado nacional, a 

perda da soberania, desnacionalização da economia e outros 
derivativos. Mas, a questão central é sempre o condiciona

mento/rendição do Brasil ao exterior. A recorrência da agen

da e sua predominância entre os demais salta a fronteira do 
interesse da sociedade civil pois diz respeito às questões de 
segurança nacional e ao fato do binômio fragilidade/depen
dência incomodar diretamente as atividades das Forças Ar
madas, assim como tudo aquilo que elas consideram estraté
gico ao país. 

É importante ressaltar que o tema globalização não é si-
vistas, ficando a exceção por conta do comandante da Aero- , nônimo de pauta negativa, já que a percepção dos comandan
náutica, brigadeiro Carlos Baptista. É importante ressaltar tes militares é que o estado de transnacionalização geral das 
que foram ouvidos oito generais que formam a elite militar, ou nações trata-se de um fato e não de uma escolha possível. As 
seja, dos altos-comandos, procurando-se o cruzamento de in- agendas em torno da globalização, em sua esmagadora maio

formações com outros oficiais que fizeram parte do supremo ria, dizem respeito ao comportamento do Estado nacional em 
colegiado também no decorrer dos mandatos de FHC. relação ao novo cenário, ou seja, como se dá a inserção naci-

0 horizonte temporal da sondagem, conforme já citado onal, a maior ou menor pró-atividade do governo na proteção 
acima, foi o governo do presidente Fernando Henrique Car- do interesse pátrio, proteção de valores e identidade e nego-
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ciação de vantagens nas relações de troca bilaterais e multi

laterais. A globalização, portanto, não é algo a ser exorciza

do, mas é necessário sim discutir a calibragem ou reposicio
namento das atitudes em relação à sua inevitável onipresen
ça e onipotência. A novidade não é o corte eminentemente 

nacionalista dos militares e, portanto, sua preocupação per
manente com questões afins, mas sim o aumento crescente 
desta preocupação. 

Dentro do contexto da maior ênfase à dependência cres

cente dos fatores externos, nos sete anos de governo Fernan

do Henrique Cardoso as crises internacionais passaram a 

fazer parte da pauta dos militares do alto escalão com uma 
intensidade superior à dos demais governos anteriores aos 

de FHC e posteriores ao regime militar, conforme comparati
vo de declarações feitas por oficiais que pertenceram às dis
tintas governanças. O cenário da globalização é analisado de 
forma abrangente, incluindo as mudanças provocadas nos as
pectos macroeconômicos e de comércio exterior e relações di
plomáticas. Mais recentemente, uma das questões tratadas 
com maior pontualidade são as barreiras comerciais impos
tas a produtos brasileiros pelos Estados Unidos e União Eu
ropéia. A eleição de um republicano, George W. Bush, pelo 
fato de seu pai, tal como Ronald Reagan, terem adotado polí
ticas consideradas de boa vizinhança e assegurado um apoio 
muitas vezes explícito ao Brasil do que alguns presidentes 
democratas, gerou uma expectativa positiva entre militares 
do alto-comando - sempre levan-
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dade em relação ao pensamento dos comandantes militares 
no que diz respeito a questão. "Não tenho dúvidas de que a 

posição dominante é contrária, porque a Alca acentuaria a 

posição periférica do Brasil na globalização", disse a oficiais
superiores, em abril último. Fortuna, diga-se de passagem, 
não fala, é claro, pelo almirantado da Marinha, mas sobram

lhe percepção e sensibilidade sobre consensos e dissensos. 

Os comandantes discutem os efeitos dos fatores externos 
na economia e debatem sobre fatos concretos. Oficiais pre
sentes a diferentes momentos da história recente conside

ram que as crises do México, no início do primeiro mandato 

de FHC, da Rússia, do 11 de setembro, do Afeganistão e de

pois a da Argentina foram objeto de uma avaliação mais in

tensa (ênfase/recorrência) do que o impacto dos antigos con
flitos, como o do Golfo Pérsico (agosto de 1990/fevereiro de 
1991), por exemplo. 

A 
dependência dos fatores externos, segundo os en
trevistados, é freqüentemente analisada e é moti
vo de preocupação por razões de interesse nacio
nal, no seu sentido mais amplo, e de interesse cor
porativo, no sentido restrito. A Aeronáutica, por 

exemplo, é das três Forças a que mais tem se debruçado so
bre a tríade fragilidade externa/economia cadente/restrição 
orçamentária. Afinal, sempre segundo os comandantes, seus 
últimos sete anos foram de penúria crescente. No início da 

do-se em consideração a mostra
gem de oito oficiais da entrevista 
- , uma ilusão efêmera que logo 

foi desfeita com o reforço do pro
tecionismo americano. 

DE GOVEHNO FI IC 

década, os vôos de instrução de ofi
ciais e cadetes passavam de 200 
mil horas. Em 2001, não passaram 
de 110 mil. O preparo da defesa 

do espaço aéreo foi comprometido 
e a Força Aérea passou a ocupar o 

quinto lugar na América Latina, 
atrás do Chile, Peru, Argentina e 

até de Cuba, que perdeu o socorro 
financeiro da antiga União Sovié

tica e sofre o bloqueio norte-ame

ricano. 

No mesmo anfiteatro da idéia 

e, portanto, em um cenário de bi
lateralidade cadente potencializa

da pela deterioração na "empatia", 
digamos assim, com o governo 

norte-americano, a proposta para 

a criação da Área de Livre Comér
cio das Américas (Alca) tem sido 

uma pauta igualmente freqüente. 
O almirante Hernani Goulart For
tuna vai além, e expressa um sen
timento de que existe homogenei-

AS CRISES 
INTERNACIONAIS 
P.\SSAR\M A 

E\ZF:H PAHTE 
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DO ALTO 

ESCALi\O 

Em nenhum momento da sua 
história, iniciada em 1941, a Ae

ronáutica passou por situação de 
tal constrangimento, segundo um 
oficial que participou de uma reu
nião na Universidade da Força 
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Aérea em que foi anunciada a 

venda de terrenos da Força para 

cobrir despesas de custeio. As di

ficuldades financeiras foram de 
tal gravidade nos últimos sete 

anos, notadamente desde 1999, 
que as preocupações estratégicas 

passaram para o plano secundá

rio, pois houve mais necessidade 

de atenção com os problemas 
emergenciais de custeio da insti
tuição militar. 

O DESLOO\MENTO 

O deslocamento dos centros de 

decisão para fora do país é discu

tido junto com a questão do em

pobrecimento do Estado, quesito 
igualmente pertencente à demo

nologia do estamento. O discurso 
no ambiente militar é de que os 

investimentos de empresas mul

tinacionais nem sempre são con
dicionados a necessidades inter

nas, mas sim ao planejamento e 
interesse das sedes das compa

nhias ou dos governos sediadores 
das matrizes. O Brasil a reboque 
é o Brasil que preocupa. 

DOS CENTROS 
DE DECISÃO 
PARA FOl'V\ DO PAÍS 

As demais Armas sofrem, à 
sua maneira, da mesma penitên
cia, sendo obrigadas a gastar cada 
vez mais seu tempo nobre para 
discutir problemas de finanças e 
contabilidade. De todas as três 

COMA 

QUESTÃO DO 

EMPOBRE -

CIMENTO 

Forças, é o Exército a mais radical em evitar comentário so
bre o esgarçamento financeiro da instituição, não obstante 
os dados da crescente restrição orçamentária e da perda de 
poder aquisitivo do estamento serem públicos. 

N 
os últimos quatro anos, segundo um dos oficiais, o 
tema "litaque especulativo" esteve mais presente, 
nos encontros formais do alto-comando, do que 
ataques aéreos, navais ou por terra. O alto esca
lão analisou variadas hipóteses possíveis de blin

dagem e profilaxia contra a predação pelos rentistas inter
nacionais. A cada expectativa de um ataque especulativo ca

paz de tornar a economia mais vulnerável, o supremo ofici
alato se reúne para analisar também os cenários de cortes de 
verbas nas próprias Forças. 

A desnacionalização da atividade econômica, mais enfati

camente de empresas de setores considerados estratégicos 
(energia e telecomunicações, por exemplo), também foi exaus

tivamente analisada pelos altos-comandos. A privatização da 
Embratel, empresa gestada na área militar, foi uma agenda 
predominante entre os diversos temas referentes a desmobili
zação/internacionalização de ativos públicos. A preocupação 

com a desnacionalização está umbilicalmente ligada a expor
tações dos centros de poder decisório para o exterior, uma ten
dência engendrada pela globalização que provoca mal estar 

em praticamente todos os militares vivos e ainda por nascer. 

72 BOATARIA 

A elite militar, notadamente 
nos últimos três a quatro anos, 
pautou seus encontros pela dis

cussão do problema nacional da distribuição de renda, que 
afeta também diretamente a oficialidade. Pelo menos dois 
oficiais entre os oito entrevistados, localizaram no horizonte 
dos dois últimos anos um aumento da ênfase com que a ques
tão é tratada. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Car
los Baptista, não deixa dúvida sobre a preocupação em rela
ção à pobreza da grande parcela da população, inclusive a 
economicamente ativa. Tal como os funcionários civis, os 
militares recebem do governo pequenas correções salariais, 

percorrendo a mesma via-crúcis de ter um orçamento onde a 
coluna das despesas cresce acima da coluna da receita. Os 

únicos militares em situação financeiramente mais cômoda 

são os ministros do Superior Tribunal Militar e os assessores 
na ONU, especialmente estes, que recebem salários da or
dem de US$ 15 mil. 

No período analisado por esta sondagem (sete anos), a 
redução gradual dos salários (poder de compra) já causou a 

perda de pouco mais de 100 profissionais altamente qualifi
cados das Forças Armadas, segundo um dos oficiais entrevis

tados. A Marinha tem tido especial dificuldade em reter seus 
mais destacados engenheiros navais diante das propostas do 
setor privado. O problema da depreciação dos vencimentos 
do funcionalismo público preocupa além do corporativismo. 
Em uma reunião do alto-comando da Aeronáutica, realizada 
em maio último, foi citado o caso da Petrobras, que teve per
das semelhantes, quando profissionais de alto nível e com 



memória técnica relevante para a empresa foram contrata
dos por companhias concorrentes da estatal, além de outros 

que haviam sido aposentados precocemente. 

Por sinal, a Petrobras é um assunto de interesse peculiar 

dos altos-comandos, devido, principalmente, a razões estra

tégicas diretas de manutenção da máquina de guerra e segu

rança, ou seja, a necessidade que as Forças Armadas têm de 
combustível para aviões, helicópteros, blindados e navios de 
guerra. Em agosto de 2001, a verba da Aeronáutica para com

bustível das aeronaves acabou e houve uma verdadeira ame

aça de colapso da atividade essencial da Força Aérea. Em 
razão das necessidades estratégicas do país, o alto escalão 
militar já analisou as conseqüências da decisão da Petrobras 

de vincular os preços dos combustíveis ao preço internacio
nal do petróleo. A questão da auto-suficiência nacional no 
combustível é igualmente um tema corriqueiro e sujeito a 
estudos de atualização, simulações e análises. 

No campo das rusgas entre o Executivo e o Legislativo, 
somente foi possível depurar uma única agenda merecedora 
de tratamento formal nos altos-comandos nos sete anos do 
governo FHC: o atraso do Congresso Nacional em aprovar a 
CPMF. O motivo, é bem verdade, saltou a fronteira do inte
resse nacional para o lado do gravame corporativo, já que a 
longa dificuldade de renovação do imposto "provisório" teve 
um efeito imediato nos quartéis, quando, na segunda quinze
na de maio, houve uma suspensão de 30% do orçamento de 

2002. A decisão da área econômica deixou a Força Aérea com 
80% de suas atividades suspensas, com um expediente das 

13 às 18 horas, além da paralisação quase total das Bases 
Aéreas mais importantes para a defesa da soberania: Santa 
Cruz, Anápolis e Canoas. Afetou ainda atividades essenciais 

da Marinha e causou um efeito penoso para o Exército, com 
menos condições de manter os pelotões de fronteira nas ime
diações da conturbada faixa que separa o território brasilei
ro do colombiano. 

A suspensão de parte do orçamento foi intensamente ana
lisada e debatida pela Comissão de Planejamento da Mari
nha (Coplan) e pelos altos-comandos. A Força Naval foi atin

gida imediatamente, e a decisão da área econômica foi des

gastante, à medida que ameaçou até compromissos assumi
dos com fornecedores. Um almirante chegou a comentar que 
percebeu um sentimento de frustração de oficiais, durante 
palestra sobre as vulnerabilidades da economia brasileira. O 
fato da suspensão de 30% do orçamento não ter sido precedi-

da de uma avaliação do seu impacto nas Forças Armadas 
gerou uma preocupação de oficiais de que o governo estivesse 

aproveitando o problema da CPMF para fazer uma reserva 

monetária estratégica diante da crise argentina, o que che

gou a ser analisado no final de 2001. A suspeita, como se 

sabe, não se confirmou. 
O modelo econômico adotado pelo governo e que, em últi

ma instância, determina e condiciona metas do Estado e in
fluencia o ambiente psicossocial, é tema freqüente, também 

devido à sua interatividade direta com as questões do orça
mento do estamento militar e sua resultante em termos de 

crescimento do Produto Interno e redistribuição de renda. A 

preocupação básica da área econômica do Executivo tem sido 
o cumprimento das metas externas e internas, como a ânco
ra no superávit primário. Para um oficial do alto-comando 
entrevistado, quando o governo obriga inflexivelmente a exis
tência de um superávit primário, ele está dando duas mensa
gens: a primeira de que os investidores se tranqüilizem por
que haverá recursos para o pagamento dos débitos governa
mentais com os credores, e, em segundo lugar, informa, indi
retamente, à sociedade brasileira, que o cumprimento das 
metas sociais será prejudicado. 

D 
a mesma forma, o condicionamento da política de 
salários ao resultado fiscal, notadamente devido ao 
congelamento do dilema da Previdência, induz a 

uma percepção negativa de futuro, sinalizando o 

país para uma crise social que afeta as Forças Ar

madas. O contra-senso, discutido em reuniões do alto-coman
do, é que a política de "estabilização permanente", com a pe
nalização do fator mobilidade social, acaba por exigir melho
res condições para a defesa, devido o seu impacto direto nos 

índices de insatisfação, revolta e criminalidade. Neste con
texto, preocupa o alto-comando o fato de parte dos soldados e 

sargentos residir ou em áreas próximas de favelas ou nas 
próprias favelas . É intenso e recorrente o debate no olimpo 
militar sobre o risco de contaminação e ameaça da institui
ção pelo crescimento de verdadeiras milícias organizadas no 

interior da contravenção. A perda do controle nas cidades 
pode resultar no embrião da perda do controle dos quartéis. 

Ataque a militares nas ruas e rodovias, roubo de armas e 
aliciamento de efetivo pela contravenção são problemas que 
estão no centro das reuniões do alto-oficialato, pautadas sem
pre pelo eterno trade off da participação - indesejada pelos 
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militares - ou não das tropas em função de policiamento. 

Outro tema obrigatório da maior parte das reuniões do 
alto-comando militar, predominantemente do Exército, con
forme todos os oficiais entrevistados, é a Amazônia, em fun
ção do que os generais classificam de vulnerabilidades da 

região. Um oficial do Exército diz que grande parte da re
gião virou "terra de ninguém", pelo abandono do Projeto 
Calha Norte, que previa a ocupação do território por vários 

órgãos do governo federal, além do reforço do patrulhamen
to da fronteira . O território brasileiro está vulnerável, se

gundo o mesmo oficial, às ações das Forças Armadas Revo
lucionárias da Colômbia (Farc) e do narcotráfico colombia

no, além da ação de militares americanos. O general brasi
leiro Carlos Eduardo Jansen já admite que "elementos nor

te-americanos" agem na fronteira brasileira e clandestina
mente em organizações não-governamentais e em supostas 
missões religiosas. 

A incapacidade dos militares colombianos em exercer um 
controle sobre os grupos que exploram o narcotráfico na Co
lômbia aflige os altos-comandos brasileiros, porque a ação 
dos traficantes pode ser o pretexto para novas operações de 
militares americanos em território colombiano, com reflexos 
para a soberania brasileira. Em palestra sobre os riscos para 
a soberania brasileira na Amazônia, em maio de 2002, o ge
neral Carlos Eduardo Jansen admitiu que ainda é preciso 
um esforço extraordinário para a realização de certas ativi
dades de segurança na Amazônia. Para o oficial, a Amazônia 
precisa ser integrada ao Estado brasileiro. 

E 
m reunião recente, a Aeronáutica criou um Nú

cleo de Base em São Gabriel da Cachoeira, e vai 
enviar para a região aviões Super Tucano, fabri
cados pela Embraer, para elevar o poder de fogo 
da defesa da Amazônia. Os militares têm a ex

pectativa de que a guarda insuficiente daquela região seja 

compensada com a inauguração do Sistema de Proteção da 
Amazônia, em julho deste ano, com o início das atividades 

do Sistema de Vigilância (Sivam), que vai permitir um acom
panhamento do território, inclusive da fronteira e das co

munidades indígenas. O Sivam vai contar com aviões de 
controle aéreo antecipado e de sensoreamento remoto, além 

de radares vendidos pela empresa americana Raytheon. 
Um dos temas mais controvertidos na questão da Amazô

nia - até também pelo precedente que seria criado em rela
ção às demais fronteiras críticas - é a autorização para que 

os comandos da Aeronáutica possam abater as aeronaves do 
narcotráfico que violam a soberania brasileira no espaço aé

reo. O projeto já foi aprovado pelo Congresso, mas precisa 
ser regulamentado. Ainda há uma rejeição dos parlamenta

res a esta legislação, que aumentaria o poder de pilotos da 
Força Aérea, criando uma permanente potencial situação de 

combate. A destruição de um avião do narcotráfico só seria 
permitida se o seu piloto se recusasse a pousar a aeronave 
para ser entregue à Polícia Federal. Em função do atraso na 
aprovação desta legislação, oficiais do alto-comando estudam 
e defendem a criação de um comando conjunto para a região, 
o que poderia permitir que as questões de segurança fossem 
analisadas com maior impacto, a ponto de sensibilizar a opi
nião pública. 

Mas será que os militares não discutem formalmente te
mas como a qualidade da gestão do governo, a questão da 
eventual alternância do poder com a proximidade das elei
ções, a consistência dos programas dos partidos, entre outros 
assuntos intensamente debatidos pela sociedade civil? Os 
oficiais generais consultados confirmam que as questões não 
são recorrentes em encontros formais. Mas, já se permitem 
informar, a exemplo do chefe do Centro de Comunicação So

cial da Aeronáutica, brigadeiro Jorge Godinho, que, pelo 

menos uma vez, o assunto das eleições foi tratado em uma 
reunião do alto-escalão. Afinal, lembra o coronel Luiz Henri
que Gomes Pires, o marechal Osório já dizia que "o peito do 
soldado é também o do cidadão". 

e -ma i l: h el ioc r ontrei@is t oe.com . br 

' Almirante Hernani Fortuna (conferencista das Escolas de Estados-Maiores) general Zenildo Lucena (ex-ministro do Exército), brigadeiro Mauro 
Gandra (ex-ministro da Aeronáutica), brigadeiro Sérgio Ferolla (ministro do Superior Tribunal Militar), brigadeiro Cherubim Rosa Filho (minis· 
tro do STM e assessor da Presidência do STM), almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva (ex-coordenador do projeto nuclear da Marinha), general 
Carlos Eduardo Jansen (ex-comandante da Brigada de Infantaria de Tefé, na Amazônia), coronel Amerino Raposo (diretor do Centro Brasileiro de 
Estudos Estratégicos), brigadeiro Eden Asvolinsque (ex-oficial da Junta lnteramericana de Defesa), coronel Luiz Henrique Gomes Pires (ex-oficial 
da Seção de Doutrina da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), almirante Armando Vidigal (conferencista das Escolas de 
Estados-Maiores), coronel Geraldo Cavagnari (pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp). 
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TERMINAL 1- RIO 

O TERMINAL 1 - RIO 
É MUITO MAIS 
RIO, DE JANEIRO 
A DEZEMBRO. 
Investir no Porto do Rio de Janeiro é muito 
mais do que apenas acreditar, é ter retorno . 
Economicamente , o Rio é de vital importância 
para o Brasil ; o Porto da capital facilita o 
abastecimento e o escoamento da produção; 
seu pólo industrial é dos mais modernos e 
sua economia é a que mais cresce no país, 
capitaneada pela indústria petrolífera . 
Por tudo isso, o Term inal 1- Rio foi implantado 
no Porto do Rio de Janeiro para oferecer a 
seus parceiros - exportadores, importadores, 
transportadores mar ítimos, despachantes e 
a todos os profissionais envolv idos na cadeia 
logística de transporte - tecnologia de 
ponta, padrões de qualidade e índices de 
produtividade e custos compat íveis com os 
modernos terminais portuários do mundo . 

TERMINAL 1 - RIO. 

O SEU TERMINAL DO RIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO. 
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CONSAGRAÇAO DA IMAGEM, -PROFANAÇAO DAS GENTES 

Os ciganos apareceram na Europa Ociden
tal somente a partir do início do século y:v_ Os 

documentos históricos deixam claro que mui

tos destes ciganos aparentemente tinham uma 
conduta pouco compatível com os valores cultu

rais europeus da época, pelo que já no século y:v 
começaram a ser formados os primeiros estereó
tipos, segundo os quais os ciganos: 1) eram nô
mades, que nunca paravam muito tempo num 
mesmo lugar; 2) eram parasitas, que viviam men
digando ou aproveitando-se da credulidade do povo; 

3) eram avessos ao trabalho regular; 4) eram <leso- nestos e 
ladrões; 5) eram pagãos que não acreditavam em Deus e tam-
bém não tinham religião própria. 

Por causa disto, em todos os países europeus, sem exceção 
alguma, os ciganos passaram a ser violentamente persegui
dos, e em alguns países foram até exterminados. Cigano virou 
palavrão; ser cigano virou crime. 

Mas por que tanto ódio aos ciganos, já desde o início do 

século XV! Quais as causas deste anticiganismo, que perdura 
até hoje? São perguntas ainda impossíveis de serem respondi
das satisfatoriamente. A seguir apenas algumas das explica
ções apresentadas por vários autores. 

Ódio aos ciganos por atos condenáveis supostamente co
metidos quando do nascimento ou da crucificação de Jesus 

Cristo, conforme contam várias lendas. É possível que este 

tenha sido um dos motivos, mas não sabemos - e nunca sabe
remos - quantos europeus, na época, tinham conhecimento 

destas estórias e lendas sobre a nunca comprovada presença 
de "ciganos" no Egito ou na Palestina no início da Era Cristâ, 
e menos ainda na crucificação de Jesus Cristo. Teria assim 

nascido um anticiganismo, semelhante ao anti-semitismo, ba

seado apenas numa vaga e confusa história oral, inventada e 

contada não sabemos se pelos próprios ciganos ou por não
ciganos, ou seja, baseado apenas em lendas e fantasias. Hoje 
se sabe, com certeza, que os ciganos são originários da índia, 
de onde migraram, provavelmente em várias ondas migrató-

rias, somente a partir do ano 1000. Ou seja, seria 

impossível a sua presença na Terra Santa quando 

da crucificação de Cristo. 
Ódio aos ciganos por serem, comprovadamen

te, pedintes e mendigos. Uma explicação pouco 

convincente porque na época a Europa era infes

tada de vagabundos e mendigos não-ciganos, mui
tos deles inclusive apresentando-se como pere
grinos ou penitentes, que viviam explorando a 
caridade cristã. Os ciganos, quando migraram 

para a Europa Ocidental, sabiamente apenas 
copiaram e adotaram este modelo econômico, uma 'profissão' 
já existente entre os não-ciganos. 

Ódio aos ciganos porque muitos deles, conforme compro
vam inúmeros documentos históricos, não serem muito res
peitadores da propriedade alheia ou, em palavras mais sim
ples, por serem ladrões. Acontece que, na época, outras tantas 
centenas de milhares de europeus não-ciganos também sobre
viviam exercendo a mesma 'profissão'. E consta que os ciga
nos, na quase totalidade das vezes, somente praticavam pe

quenos furtos de subsistência, _usando apenas a astúcia e nun
ca a violência fisica, ao contrário dos ladrões e assaltantes 
europeus não-ciganos que muitas vezes assassinavam famíli
as inteiras ou incendiavam propriedades rurais. 

Bem mais plausíveis são dois motivos citados por San Ro

man, num artigo sobre ciganos na Espanha: as ameaças de 

concorrência política e econômica. ' 
Os primeiros bandos ciganos que apareceram na Europa 

eram liderados por condes e duques, ou seja, pessoas nobres 
ou supostamente nobres, mas que, de qualquer forma, se com
portavam como tais. Acontece que estes "nobres" ciganos não 

tinham terras próprias e, embora afirmassem estarem apenas 

de passagem, "em peregrinação", aparentemente eles vieram 

para ficar, ou seja, ameaçando ocupar para sempre parte das 
terras de um outro nobre não-cigano qualquer. Os documen
tos atestam que os ciganos dificilmente saíam de um determi
nado lugar por livre e espontânea vontade, mas apenas quan-
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do obrigados para tal. Enquanto lhes era fornecido sustento, 

ficavam. Com isto, evidentemente, os ciganos se tornavam uma 

ameaça política para a classe dominante local, seja rural ou 
urbana, que desejava ver-se livre deles o mais rápido possível. 
Na Alemanha e na Holanda as autoridades municipais paga

vam para que os ciganos não entrassem na cidade, ou para 
que nunca mais voltassem. 

Algumas cartas de apresentação fornecidas aos ciganos por 
nobres, príncipes e reis podem ter tido origem no desejo de 

eles se livrarem o quanto antes da incômoda presença destes 

"nobres" ciganos e seus seguidores, os "sem-terra", "sem-teto", 

"sem emprego" e "sem salário" de então, antes que ocupassem 

definitivamente uma parcela do território. 
Os ciganos não eram agricultores, simplesmente porque 

não possuíam terras, mas consta que eram bons comercian
tes de eqüinos e também de objetos fabricados por eles mes

mos, ou eventualmente furtados. Exerciam também ativida
des que concorriam com as profissões urbanas, como as de 
ferreiros , caldeireiros e artesões de um modo geral, profis
sões então ainda controladas pelas corporações locais (seme
lhantes aos sindicatos de hoje) que dificilmente aceitavam 
concorrência econômica de pessoas de fora, e menos ainda de 

estrangeiros exóticos que aparentemente vieram para ficar. 

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM ANTICIGANA 

NA 'CIGANOLOGIA' EUROPÉIA 

Somente a partir de meados do século XVIII foram publi

cados os primeiros livros sobre os ciganos europeus, e quase 
todos os autores reforçaram ainda mais os estereótipos nega

tivos já existentes. Dois pioneiros dos estudos ciganos mere
cem ser citados: o alemão Heinrich Grellmann (1753-1804) e o 
inglês George Borrow (1803-1881), que até hoje costumam ser 

citados por muitos ciganólogos. 

Grellmann é conhecido principalmente por seu livro Os 
Ciganos ... na Europa, um verdadeiro sucesso editorial, que foi 

traduzido em várias línguas.' Consta que Grellmann só teve 

contatos esporádicos com alguns poucos ciganos e que, em lu

gar de realizar pesquisa de campo, preferiu citar outros auto
res, inaugurando assim uma prática que tornar-se-ia comum 
entre os ciganólogos, até hoje. A parte etnográfica, por exem
plo, foi quase toda ela transcrita de uma série de pequenos 
artigos originalmente publicados nos Wiener Anzeigen, em 
1775/76, de autor anônimo, mas provavelmente de um certo 
Samuel Ab Hortis, um húngaro judeu, que assim teria sido o 
primeiro a escrever uma etnografia sistemática dos ciganos, 
no caso dos ciganos da Hungria e de Siebenburgen (na Áus
tria, fronteira com a Hungria). Os artigos de Hortis são às 

Muitos ciganos, também, eram exímios artistas, músicos, vezes literalmente transcritos por Grellmann, que os cita em 
dançarinos e acrobatas, ou então apenas mendigos. Assim sen- , 103 notas de rodapé. 
do, os ciganos constituíam uma ameaça de concorrência eco
nômica também para os artistas e até para os mendigos não
ciganos que, na época, pelo menos nas grandes cidades, tam

bém costumavam ter seus "sindicatos" corporativistas para 
defender os seus interesses. 

Acrescenta-se a tudo isto ainda a sua cor de pele escura 
(segundo vários documentos: "preta"), seu aspecto sujo, sua 
língua incompreensível, sua origem desconhecida, o fato de 

aparentemente não terem religião, os poderes mágicos das 
mulheres que sabiam prever o futuro e jogar pragàs, tudo isto 

fatores adicionais que, em qualquer povo e em qualquer-épo
ca, costumam provocar medo. 

Infelizmente, xenofobia - o medo, aversão e ódio a estran
geiros, principalmente quando constituem uma suposta ou real 
ameaça à vida ou ao bem-estar da população - , parece ser um 
fenômeno universal, dificil e em muitos casos até impossível 

de ser combatido. Esta xenofobia anticigana consta em inú
meros documentos históricos a partir do início do século XV, e 
dela não ficaram isentos também os ciganólogos europeus. 
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Além disto, Grellmann costumava citar fontes jornalísti
cas sensacionalistas. Num capítulo sobre "Comidas e Bebidas 
Ciganas", por exemplo, transcreveu a notícia de jornais de 1782 

que acusava os ciganos de serem antropófagos, ou seja, cani

bais, comedores de carne humana. Na época, 84 ciganos foram 
presos como suspeitos de terem assassinado e depois comido 
algumas pessoas desaparecidas: 41 ciganos foram decapita
dos, enforcados ou esquartejados. 

Em 1783, logo após a publicação do livro, que se tornou um 

best-seller mundial com edições em várias línguas, ficou pro

vado que esta acusação não teve o menor fundamento e que os 
41 ciganos mortos (e os outros ainda presos) tinham sido ino
centes: as pessoas que supostamente tinham virado churrasco 
cigano reapareceram mais vivas do que nunca. 

Mas o mal já estava feito: não somente 41 ciganos já ti
nham sido injusta e cruelmente executados, como também, 

através de Grellmann, os europeus tinham sido informados, e 
agora acreditavam piamente, que um dos pratos preferidos 
dos ciganos era carne humana.3 
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Para Grellmann, se os ciganos vieram da Índia, só podiam 

ser da casta mais baixa, dos párias, dos intocáveis. Por isso 
tentou ainda provar semelhanças raciais e culturais entre os 

ciganos e os párias indianos. Segundo ele, os párias indianos e 

os ciganos teriam em comum: uma pele escura e baixa estatu
ra, nudez das crianças, moradia em tendas, preferência por 
roupas encarnadas, uma língua secreta, danças sensuais, en

dogamia; os indivíduos de ambos os grupos eram sujos e hor
rorosos, medrosos e covardes, ladrões, mentirosos, e sem no

ção de pecado; gostavam de bebidas alcoólicas; as mulheres e 
moças tinham uma conduta imoral; eram indiferentes quanto 
à religião etc. etc. Quanto à cultura: os hábitos alimentares 

dos ciganos não eram dos melhores, a cozinha era pouco higi
ênica, não tinham horários para comer e beber, e comiam gado 

morto por doença ou acidentes, ou carne 
considerada imprópria para 

consumo; homens e mulheres 
gostavam de fumar cachim-

bo. Usavam vestuário pobre, 
bem colorido, de mau-gosto, 
principalmente as mulheres, 
além de muitos brincos e anéis. 
Suas habitações eram primitivas, 
mesmo entre os sedentários; viviam 
em barracas, cavernas e tocas subter
râneas, como animais selvagens. Os ca
samentos eram precoces, entre 12 e 14 
anos, não importando que fosse com parentes. Sempre casa
vam com membros do próprio grupo (endogamia). Tratavam 

bem as crianças, que eram mimadas demais; tudo lhes era 

perdoado, e desde cedo aprendiam a dançar e roubar, mas não 

freqüentavam escolas. 
Viajavam em bandos liderados por chefes denominados 

voivode, duque, conde ou rei, numa imitação ridícula de títu
los "do mundo civilizado". Não tinham religião própria, mas 
sempre adotavam a religião dos países por onde passavam; 
batizavam suas crianças várias vezes para deste modo obter 

sempre presentes dos padrinhos, escolhidos preferencialmen

te entre os gadjé ricos ou poderosos. 
Quanto às atividades econômicas, os ciganos seriam po

bres por causa de sua preguiça e seu comodismo; desde há 
muito eram em muitos países conhecidos como ferreiros (mas 
os seus produtos não tinham qualidade) e criadores e comerci

antes de cavalos (principalmente de cavalos com defeitos fisi-

cos, mas que eles com inúmeros truques escondiam, não hesi

tando também em roubar cavalos). Em alguns países também 
eram contratados como torturadores e carascos, ou exerciam 

outras "profissões infames" que combinavam com seu caráter 

cruel. As mulheres praticavam a quiromancia, enganando os 

crédulos e incautos. Apesar de tudo, eram bons músicos e dan
çarinos. Na Waláquia e Moldávia eram ainda garimpeiros de 
ouro, mas produziam pouco por causa de sua preguiça. 

A conclusão final de Grellmann era que entre os ciganos pre
dominavam o ócio e a preguiça, e que se sustentavam principal
mente mendigando e roubando, e para isto inventaram os mais 

diversos truques. Mas, acrescenta Grellmann, como os ciganos 

eram medrosos e covardes, evitavam roubos perigosos e o uso 
da violência, e normalmente só furtavam coisas pequenas. So-

bre o caráter dos ciganos ele informa ainda que eles 
tinham uma inteligência infantil e uma 

alma rude e selvagem, eram 
guiados mais pelo instinto do 

que pela razão e usavam seu cé
rebro apenas para satisfazer suas 

necessidades primárias, animales
cas. Eram ainda tagarelos, incons

tantes, infiéis, ingratos, medrosos, 
submissos, cruéis, orgulhosos, superfi

ciais, preguiçosos, sem sentimento de 
vergonha ou honra. 

Desnecessário dizer que Grellmann não 
realizou nenhuma pesquisa entre os ciganos para saber se tudo 
isto era verdade ou apenas fantasia ou invenção. Nem tam
pouco perguntou aos ciganos por que, eventualmente, eles 
agiam desta ou daquela maneira, numa tentativa de entender 
melhor o seu comportamento e sua personalidade. Numa ati

tude pouco científica, Grellmann apenas reproduziu os estere
ótipos que em sua época existiam sobre os ciganos.• 

Apesar de tudo, de um modo geral, as críticas ao livro fo

ram positivas, mas um dos críticos, J. Bietser, escreveu: " .. . aqui, 
como em várias outras passagens, pode-se duvidar se o Sr. 

Grellmann alguma vez na vida viu ciganos; observar e pesqui

sá-los, pelo menos, ele não pode ter feito". O mesmo autor, 
depois de criticar várias passagens do livro, lamenta ainda a 
falta de qualquer simpatia de Grellmann para com as pessoas 
sobre as quais ele escreveu.5 Ou seja: o primeiro livro "cientí
fico" sobre a origem, a história, a língua, a cultura e o caráter 
dos ciganos foi, na realidade, um livro anticigano. Fato que 
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provavelmente tenha até contribuído para o seu enorme su

cesso editorial. E lamentavelmente, este livro anticigano se

ria a fonte principal em que se baseariam, direta ou indireta

mente, inúmeros ciganólogos posteriores, do século XIX e até 

ainda do século XX, muitos dos quais pesquisadores de gabi

nete que também nunca viram um cigano em sua vida, e que 

assim retransmitiram e reforçaram os velhos estereótipos e 

preconceitos originalmente difundidos por Grellmann, no fi

nal do século XVIII. 

Outro imp01tante formador da opinião pública e científica 

foi George Borrow, um inglês com um extraordinário dom para 

a aprendizagem de linguas estrangeiras, pelo que em 1833 foi 

contratado pela British and Foreign Bible Society, uma orga

nização que se dedicava à tradução e divulgação 

da Bíblia nas mais diversas línguas. 

Inicialmente Borrow passou dois anos em São 
Petersburgo, na Rússia, para coordenar a tra

dução da Bíblia para o manchu (chinês). Foi nes

ta época que teve contato com ciganos russos -

músicos, cantores e dançarinos - que então go

zavam de muita popularidade. Depois Borrow 

foi transferido para a Espanha, para divulgar 
a Bíblia naquele país e para traduzir pa1ie da 
Bíblia (traduziu o Evangelho de São Lucas) 

para a língua cigana. De volta à Inglaterra, em 

1840, casou com uma viúva rica, o que lhe possibilitou dedi

car-se às suas atividades de escritor. Para nós interessa prin

cipalmente seu primeiro livro, The Zíncali', que trata dos ci
ganos na Espanha; o segundo, The Bible in Spain 7 descreve 

sua vida de pregador e distribuidor de bíblias naquele país, 

mas contém poucas informações sobre ciganos.8 

Borrow fez questão de autoatribuir-se o título de "romany 

rye" (romani rai), ou seja, um não-cigano que conhece bem e 

goza da amizade íntima dos ciganos que, por isso, facilmente 

lhe contam todos os seus segredos. Está fora de dúvida que ele 

teve contatos com ciganos na Inglaterra, Espanha, Rússia e 

Hungria, mas sempre se tratava de contatos de curta dura

ção, quando muito de algumas semanas. 

Em The Zincali, Borrow apresentou uma imagem altamen

te negativa e estereotipada dos ciganos espanhóis: degenera

dos, vigaristas, ladrões, que precisavam ser 'civilizados', iguais 
aos 'selvagens' de outras partes do mundo. Logo no segundo 

capítulo de The Zincali, ele informa que os ciganos chegaram 
na Espanha "com uma predisposição para qualquer espécie de 
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crime e vilania" .. . "sua presença era uma maldição e uma des

graça seja para aonde eles se dirigiam" ... "A verdade é que 

eles não hesitariam em atacar ou até assassinar os viajantes 

desarmados e indefesos desde que estivessem seguros de po

derem pilhar sem muito risco para si mesmos" ... "(os ciganos, 

em qualquer parte) exibem as mesmas tendências ... como se 

não fossem de espécie humana mas antes animal, e em lugar 

de razão são dotados de um tipo de instinto que lhes auxilia 

até um certo limite e nada mais". 9 

Em outro capítulo Borrow acha que ninguém "pode dese

jar a continuidade de qualquer seita ou associação cujo princí

pio fundamental parece ser odiar todo o resto da humanidade, 

e viver enganando-a, como é a prática dos ciganos". 10 Além 

disto, em nenhuma parte do mundo os ciganos 

dariam o mínimo valor ao asseio, pelo que até já 
foram acusados de terem espalhados a peste, e 

"ainda hoje eles são igualmente repugnantes"." 

Apesar de The Zincali também conter infor

mações positivas sobre os ciganos, difícil é acredi

tar que algum leitor tenha ficado com uma positi

va imagem cigana, porque no decorrer do livro todo 
predominam os estereótipos negativos: inúmeras 

são as referências a ciganos ladrões e assaltantes, 
como também a ciganos vigaristas, principalmen

te no comércio de eqüinos. Um extenso capítulo tra

ta do suposto e imaginário "canibalismo cigano". Apesar de 

Borrow expressar suas dúvidas sobre este canibalismo, para o 

leitor comum certamente ficará a certeza de que os ciganos 

sempre foram e ainda são "canibais". A leitura de Borrow evi

dencia ainda que entre os ciganos viviam muitos profissionais 

honestos, como músicos, artistas, toureiros, artesões, tratado

res de cavalos, ferreiros, açougueiros, hoteleiros e outros, mas 

apesar disto, o que predomina nos seus livros é a imagem ne

gativa dos ciganos, principalmente dos ciganos espanhóis. 

Antes de publicar este livro, Borrow já tinha escrito que " ... os 

ciganos espanhóis são o mais vil, degenerado e miserável povo 

na Terra".12 Segundo Borrow, os ciganos já tinham este caráter 

criminoso ao chegarem na Europa e foram eles que introduzi

ram a atividade de ladrão profissional no continente europeu, 

sendo seu exemplo depois seguido por não-ciganos; roubavam 

mulas e cavalos, assaltavam e assassinavam, mas como eram 
covardes, evitavam situações perigosas. Os ciganos mais fra
cos, e que não prestavam para esta vida criminosa, produziam 
artesanato ou vendiam os cavalos roubados nas fei ras. 
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As mulheres ciganas não mereceram um tratamento me

lhor: dedicavam-se à quiromancia, uma prática para enganar 

os crédulos e supersticiosos, e na qual utilizavam inúmeros 

truques sujos. Para Borrow, as ciganas eram umas verdadei

ras bruxas, capazes de artes diabólicas, peritas em venenos e 

poções afrodisíacas ou abortivas. Eram ainda cantoras de can

ções obscenas, batedoras de carteiras e furtavam nas lojas. 

Mas nem tudo era negativo: as ciganas valorizam a castidade 

antes do casamento e a fidelidade conjugal; prostituição, nem 

pensar, e cigana que casasse com não-cigano seria expulsa do 

grupo. Borrow cita até o caso de uma cigana que foi enterrada 

viva por causa disto, o que seria mais uma prova da crueldade 

inata dos ciganos. 

Os livros de Borrow provam ainda que também ele - da 

mesma forma como Grellmann - não tinha a mínima simpa

tia pelos ciganos e que, na realidade, até os detestava. Um 

agravante é que anos depois, em 187 4, o ciganólogo Groom 

descobriu que Borrow plagiou descaradamente muitas infor

mações sobre os ciganos espanhóis e húngaros de um livro de 

viagem pouco conhecido de Richard Bright, publicado em 1818. 

Groom, antes um admirador confesso de Borrow, depois chega 

a chamá-lo de impostor, mas apesar disto o autoproclamado 
'romani rai' e 'amigo dos ciganos' Borrow ficou famoso como a 

maior autoridade em assuntos ciganos na Europa do século XIX. 

O problema é que muitos ciganólogos e pseudociganólogos pos

teriores, poucos dos quais tiveram qualquer contato pessoal com 

ciganos, se basearam em Borrow, e plagiaram descaradamente 

seus livros. Ou seja: plagiaram o que já era plagiado! 

A PERPETUAÇÃO DO ANTICIGANISMO 

'CIGANO LÓGICO' 

Não pretendemos, e nem será possível, tratar aqui de to

dos os ciganólogos ou pseudociganólogos europeus pós-borro

vianos. Por isso, vejamos a seguir apenas alguns ciganólogos 

mais recentes, como F. Pabanó (1915), que durante trinta anos 

foi diretor de várias penitenciárias espanholas, nas quais co

nheceu muitos ciganos. 

A primeira parte do livro de Pabanó contém boas e ainda 

hoje aproveitáveis informações sobre a origem dos ciganos, suas 
diversas denominações, seu aparecimento na Europa, as per

seguições na Europa em geral e na Espanha em particular, 

sua história moderna, suas características físicas, seu modo 

de vida e cultura. Até aí, tudo bem, mas a coisa piora no capí

tulo que trata das "qualidades morais", no qual se lê as se-

guintes afirmações, entre muitas outras de semelhante teor: 

os ciganos são eternos ladrões, uma raça de párias, cheia de 

defeitos e com escassas virtudes; desconhecem o 'teu e o meu', 

e têm uma natural inclinação pelo roubo; mas, como geral

mente são covardes, evitam assaltos a mão armada em pleno 

dia e preferem o roubo tímido, furtivo, quase sempre à noite. 

Os ciganos têm uma vida sexual em comum; são uma raça 

indolente, voluptuosa, sem moral quanto às relações sexuais, 

sendo freqüentes o incesto e o estupro. Ainda segundo Paba

nó, os ciganos seriam vigaristas, embusteiros, mendigos e ve

lhacos, além de vadios e preguiçosos ao extremo. 13 

Depois disto, não se pode acusar os cidadãos espanhóis de 

racismo culposo: há séculos, e inclusive ainda em pleno século 

XX, desde que nascem, estes absurdos e infames estereótipos 

anticiganos são constantemente martelados nas suas mentes, 
numa verdadeira lavagem cerebral. A ciganologia teria lucra

do mais se Pabanó, em lugar de publicar as supracitadas calú

nias anticiganas, como diretor de presídios tivesse feito uma 

análise séria e mais detalhada da suposta e da real 'criminali
dade' cigana, porque 'matéria-prima' cigana, conforme ele pró

prio informa, não faltava nas prisões por ele dirigidas. Infeliz

mente, em lugar disto, ele preferiu estudar a língua cigana. Se 
os prisioneiros ciganos informaram corretamente, ninguém sabe! 

Outros dois ciganólogos que merecem ser citados são o lin

güista romeno Popp Serboianu e o antropólogo português Olím

pio Nunes. No livro Les Tsiganes , publicado em 1930, Serboia
nu lembra aos leitores que os ciganos são canibais: depois de 

, informar que viu um grupo de ciganos Netotsi comer carne de 

animais já em estado de putrefação, conta que no ano anteri

or, em Praga, vinte e dois Netotsi foram acusados de terem 

assassinado doze pessoas, que depois teriam comido. Ele não 

informa que, pouco depois, as acusações foram consideradas 

improcedentes. O conhecido lingüista conclui então: "tenho a 

convicção que os Netotsi foram e ainda hoje são canibais", mas 

acrescenta que os 'outros ciganos', embora algum dia possam 

ter sido canibais, hoje não o são mais.14 Mais uma vez os ciga

nos são injustamente apresentados como canibais! 

Mais adiante Serboianu inclui um capítulo sobre "Os costu

mes dos ciganos", no qual afirma que os ciganos são mentirosos 

e no contato com estranhos são prudentes e nunca dizem a ver

dade; são ladrões que fazem do roubo uma arte, ajudados por 

seus filhos e suas mulheres; roubam preferencialmente cavalos 

e carroças necessárias para sua "vadiagem"; os sedentários tam

bém roubam, mas muito menos; quando não podem roubar, to-

ABRIL·MAIO·JUNHO 2002 83 



li N 1 1 G H ri 

dos pedem esmolas e fazem todo o possível para sensibilizar os 
gadjé para isto; ant.es da [Primeira) Guerra Mundial, eles alei

javam cruelment.e crianças que eles roubavam, ou que lhes eram 
dadas por viúvas ou mulheres pobres; cortavam-lhes uma mão, 

ou os dedos, mutilavam braços ou pernas, arrancavam um ou 
ambos os olhos e depois obrigavam-nas a mendigar; utilizando 

latão e outras ligas metálicas banhadas a ouro, falsificavam com 
perfeição as moedas de ouro de várias nacionalidades que as 

camponesas romenas portavam em forma de colar, conforme 
uma velha tradição nacional, e depois passaram até a falsificar 

a moeda romena; eram alcoólatras e fumant.es invet.erados, des

de a inf'ancia; os ciganos sedentários adotaram dos romenos a 
virtude da castidade, mas entre os nômades o incesto é comum 

e suas filhas e mulheres são prostitutas que se entregam ao 

primeiro que oferecer dinheiro. 
Em vão o leitor procurará nest.e capítulo al

gum costume avaliado positivamente. Mesmo 
quando, no final, Serboianu cita como positivo 
que eles entre si são solidários, não furtam, não 
ment.em e não trapaceiam, está subent.endido que 
nada disto vale quando estão em contato com os 
gadjé. Ou seja: segundo est.e conhecido e muito 
citado lingüista e ciganólogo romeno, na década 
de 30 aparent.emente os ciganos romenos não ti
nham qualquer costume que prestasse para algu-
ma coisa positiva, nenhum costume que pudesse 
ser julgado igual ou (imaginem só!) até superior aos costumes 
"civilizados" romenos ou europeus. 15 

Parece inacreditável, mas cinqüenta anos depois, este in
fame capítulo de Serboianu sobre os "costumes ciganos" seria 
em sua quase totalidade plagiado pelo antropólogo (!?) portu
guês Olímpio Nunes, que dá a entender que se trata de costu
mes dos ciganos portugueses, por ele observados em suas pes

quisas de campo. Nunes mantém até o mesmo título e os mes
mos sub-títulos de"'Serboianu, e na mesma ordem. Algumas 

frases sofreram pequenas modificações, mas a quase totalida
de é uma fiel tradução plagiada do livro de Serboianu. Vejá
mos alguns exemplos: 

"A mentira. Nas suas relações com estranhos, os ciganos 

são muito prudentes e desconfiados e raro dizem a verdade. 

Quando se trata de um crime, as autoridades dificilrnent.e con
seguem levá-los a confessar, mesmo utilizando a tortura. Eles 
ment.em constantement.e e empregam todos os meios para obs
truir as investigações: ( .. . ) Enganam rapidament.e os campo-
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neses com toda a espécie de mentiras, sobretudo as mulheres, 

às quais garant.em pelos seus bruxedos satisfazer-lhes todos os 
desejos, a cura de todos os males, a felicidade nos amores etc. 

O roubo. Põem tal habilidade e inteligência no roubar, 
que fizeram do roubo uma art.e. As mulheres e os filhos são os 
seus auxiliares, porque eles recolhem por todo o lado informa

ções preciosas a tal respeito, introduzindo-se em todos os esca

ninhos e nas famílias, como mendigos ou como bruxas. Não 
roubam enquanto estão acampados numa povoação, mas sim 
mais tarde, quando os seus vestígios já desapareceram. ( .. ) 
Procuram sobretudo roubar muares que precisam para a sua 

vida de vagabundos. ( .. ) 

A mendicidade. Nos locais onde não podem roubar, en

tregam-se à mendicidade (especialment.e mulheres e crianças). 

Est.e hábito está de tal modo enraizado neles que é 
dificil dissuadi-los de tal, apesar do rigor das leis. 
Todos exercem esta prática, usando de manhas 
para excitar a piedade dos passant.es. 

Confessou-nos um cigano responsável, de gran
de confiança que alguns chegam a deformar cri
anças (torcendo-lhes as pernas ou braços) para 
com aquele aleijão excitarem a prática da carida
de. Disto t.emos nós visto freqüent.es vezes, mes
mo com mendigos não-ciganos. 

Referem alguns autores (e era voz da tradi-
ção) que nalguns países desapareciam crianças; 

o que se atribuía aos ciganos. Entre nós não há certeza de 

roubos de crianças pelos ciganos; no entanto, diz-se que algu
mas gadji , mães desnaturadas ou viúvas em precárias condi

ções, vendiam crianças ou davam-nas aos ciganos. Estas cri
anças sofriam os piores tratos e até aleijões e com estas se 
serviam para explorar a caridade pública. Assim estropiadas 
essas crianças eram ensinadas e obrigadas a mendigar. ( ... ) 

A vida privada dos ciganos. ( ... ) [As mães) dão comple
ta liberdade às crianças, não as impedem de comet.er qualquer 

desacato nem lhes ensinam qualquer moral, deixando-as apren
der por si mesmas, pela própria experiência. Ninguém as im
pede de se bat.erem com outras crianças, nem prestam qual
quer atenção às suas lágrimas, aos seus gritos ou ferimentos. 
Muitas vezes sofrem a fome, para as obrigar a mendigar e a 

roubar; roubam até os pais. É a única moral que lhes dão, 
como preparação para a vida dificil. Pelos seis anos já adquiri
ram uma rica experiência na arte de mendigar, e, à medida 
que vão crescendo, preparam-se para o roubo e rapinagem. 16 
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As pessoas que nunca tiveram oportunidade de ler o livro 

de Serboianu - ou seja, a quase totalidade dos leitores portu

gueses e brasileiros - só podem pensar que Nunes observou 
tudo isto pessoalmente em Portugal, no final da década de 70, 
como ele próprio insinua. Na realidade, ele apenas plagiou 

descaradamente um capítulo inteiro de um livro anticigano 
sobre ciganos romenos, de 1930! O que certamente levanta 
dúvidas sobre os verdadeiros autores de outros capítulos do 

seu volumoso livro. Em 1989, Nunes foi agraciado com um 
prêmio internacional atribuído, na Espanha, a não-ciganos que 

contribuem "para a defesa da causa cigana e pelo respeito de 
seus direitos e liberdades".17 

E assim, os estereótipos, as calúnias e as difamações sobre 
os ciganos se perpetuam eternamente nos livros de inescrupu

losos autores, inclusive de "ciganólogos" ou "pseudociganólo
gos" que, por preguiça ou incapacidade intelectual, se conten

tam em plagiar, sem o menor espírito crítico, antigos autores 
que supõem desconhecidos ou esquecidos pelos leitores. É este, 
sem dúvida alguma, um dos motivos pelos quais, até hoje, as 
imagens anticiganas persistem até na assim chamada "ciga
nologia", que na verdade, na maioria das vezes, não passa de 
uma fajuta "pseudociganologia". 

No entanto, temos que admitir que apenas poucas pessoas 
lêem livros e artigos sobre ciganos, pelo que não há como atri
buir a culpa do anticiganismo popular somente aos ciganólo-

ciganismo já existente, porque também eles tiveram uma soci

alização anticigana. Pelo menos na Europa, em quase todos os 
países, o anticiganismo faz parte da educação das crianças: 

"não vá brincar muito longe, porque têm ciganos na redondeza 
que raptam crianças", isto é quando não comem criancinhas, 

cozinhando-as em grandes caldeirões ou assando-as em espe
tos; "coma direito, senão chamo os ciganos para te levar!", ou 
seja, o cigano vira bicho-papão para muitas crianças européi

as que à noite espiam debaixo da cama para ver se não tem 
um malvado cigano escondido, com um punhal na mão, pronto 

para atacar. 

As crianças também se tornam anticiganas ouvindo con
versas em casa ou na rua, ou lendo sobre ciganos 'criminosos' 

nas páginas policiais de jornais e revistas, ou assistindo notí
cias semelhantes na televisão. Ou então, o quê em muitos pa
íses da Europa é quase inevitável, já tiveram contatos pesso
ais desagradáveis ou prejudiciais com ciganos. 

Uma nova mentalidade mais científica e pró-cigana só será 
introduzida no final do século XX, mais precisamente a partir 
da década de 70, com os livros de historiadores e cientistas 
sociais não-ciganos, como Vaux de Foletier, Liégeois, Fraser e 
Acton, além de livros escritos por intelectuais ciganos, como 
Hancock e Ramírez-Heredia. Até hoje, no entanto, as imagens 
negativas persistem na Europa, como também no Brasil. 
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A ESTÉTICA DO RESSENTIMENTO 
OU CEVANDO FILISTEUS 

Cláudio Cordovil 
JOR NALISTA 

O escritor Dino Buzzati em O deserto dos tártaros, 
um dos romances mais contundentes da moderni
dade, retrata o patético de uma fortificação com 

uma atividade feérica, repleta de soldados, hierarquias e 

trocas de guarda em meio à vastidão do vazio de um deser
to, onde nada acontece. Giovanni Drogo, seu protagonista, 
fica à espera de uma batalha iminente que nunca vem e vê 
sua vida ser consumida na rotina sufocante do dia-a-dia. 

Lembra um pouco as querelas atuais sobre a arte contem
porânea, que nada tem de novas, que causam uma marola 
sem-fim na mídia com sabor de novidade, em um simulacro 

de debate público, na falta de reflexões mais pontuais e con
seqüentes. Enquanto isso, o público (bucha de canhão e fi
gura alegórica pouco contrastada neste tipo de discussões), 
está onde sempre esteve: acorre em massa a exposições de 
Van Gogh e Manet, velhos de um século, só agora avalizan
do massivamente o Impressionismo. Além disso, a arte 
moderna nunca foi para o grande público. Dá vontade de 
perguntar: mas de que estes senhores estão falando? Por 
que esta algaravia? Qual é o problema? O que mudou? A 
quem interessa este delírio verbal irrefreável? 

De fato, as afirmações estampadas nos jornais em nome 
"de um fosso entre o público e as obras apresentadas como 
artísticas" assumem tais contornos que seria lícito inda-

gar: Quem busca mais sensação? Jornalistas e colunistas 
que enumeram fatos curiosos ensejados pela nova produ

ção artística? Ou artistas propriamente ditos com suas 
performances escandalosas? Estariam os repórteres e co
lunistas brigando por notoriedade com o chapéu alheio, 
ao narrarem exaustivamente as esquisitices dos criado

res? Não deveriam ser mais originais, Já que cobram ori
ginalidade dos artistas? Vão me desculpar, mas o nome 

disso é apropriação indébita e busca de audiência a qual
quer custo. Simplesmente porque este debate empobreci

do, também da parte dos detratores da arte contemporâ
nea, é ideológico. Faz-se tabula rasa da História da Arte 
neste coliseu pós-moderno chamado mídia. É o que pre
tendemos esboçar com modéstia não-especialista neste 
artigo. Fato autorizado pelo estatuto leigo da maioria dos 
atores envolvidos na querela da vez. Pretende-se propor 
uma mudança de foco nas discussões, para que estes de
bates não continuem cevando filisteus. 

Há imposturas e mediocridades no campo da arte, 

como sempre existiram. Muitas vezes, a percepção de in
competência de um artista é hipertrofiada por proble
mas com relação ao referente distinto acionado por es
pecialistas e não-especialistas no tema, para a compre
ensão da obra. Minha apreciação do futebol será poten

cializada se eu acompanhar as minú
cias de meu time, os debates em curso, 

as futricas , a história dos clubes etc. 
Mas tais desvios de rota não me auto
rizam a pedir a eliminação pura e sim
ples destes artistas dos quadros da 

arte. Da mesma forma, estou impedido 

de pedir a Glória Perez para eliminar 

determinado ator do elenco de O Clo
ne, por sua péssima atuação redobra
da, ou de tirar o ganha-pão dos poetas, 
escritores e pensadores de qualidade 
duvidosa por sua baixa qualificação. 

Males da democracia. Na arena inte-



lectual, juízos de valor não movem moinhos. Ao menos é 

o que se diz. Servem para alimentar impressões na mesa 
do bar, o que não deixa de ser interessante, lúdico, mas 

pouco sério. 
Discussões sobre o valor da arte contemporânea acio

nam estratos de rejeições, mas não rejeições totais à arte 
contemporânea. Detratores e defensores da mesma encon
tram-se em situação de diferendo, e não de litígio, à medi

da que os registros de valores mobilizados pelos respecti
vos atores sociais nas querelas são distintos, dependendo 

de que lado se esteja na discussão. Isso faz com que os 
argumentos de um não sejam pertinentes aos julgamen

tos do outro. O diálogo se torna impossível. Algo diferente 
de um litígio, que tem perspectivas de resolução. As pos

sibilidades de acordo e entendimento no diferendo envol
vendo a arte contemporânea são nulas. É isso que leva 
um debate como esse a se estender por um ano na grande 
imprensa e na revista Inteligência, num verdadeiro diá- específicas do circuito econômico da arte, constataría-
logo de surdos. mos o arrefecimento desta postura antimercado. É claro 

Paradoxalmente, tais debates suscitam alguns dis- que aqui não se está saudando o mercado, mas só apon-
cretos movimentos tectônicos sob a rígida superfície imu- tando as maquinações que tornam este debate mais ideo-
tável da nossa realidade social e política, que jamais é lógico do que sensato. 
problematizada com tal vigor pelos guardiões da forta
leza em meio ao nada. Os que condenam o mercado nas 
artes plásticas, mas não abrem mão de suas benesses 
(quem poderia?), se esquecem das afirmações do velho 

Marx sobre o primado da base material da existência. 
"Uma crítica radical ao mercado pode bem cumprir a 
função de escudo retórico de uma postura elitista pro

pensa a torcer o nariz a tudo o que lembre premência de 
ganhar a vida", escreve José Carlos Durand em Arte, 
privilégio e distinção (Ed. Perspectiva). Intelectuais e 

jornalistas não-integrados ao circuito da arte contempo
rânea acorrem em massa para apoiar as palavras do 
amigo que propõe uma "reflexão" sobre a mesma. Mal
grado as credenciais respeitáveis dos interlocutores, em 

suas respectivas áreas de atividade, o debate assume to

nalidades populistas e simplistas, aceno para a patuléia 

ávida por desqualificar o pensamento, nesta terra já cal

cinada por Bambam e Belo, que, queiramos ou não, já 
fazem parte da nossa árida paisagem. Além disso, o mer
cado é sempre evocado nestas discussões como um ser 
fantasmático, insidioso e solerte. Houvesse alguém dis

posto a descrever sociologicamente as características 

E xplorando o senso comum, com a nostalgia de uma 
utopia de universalização da razão e de uma comu
nidade estética jamais materializada na história da 

humanidade, os detratores da arte contemporânea ganham 
audiência de forma oportunista. Investem na ignorância epi
dêmica num ato de má-fé intelectual ou, na melhor das hi
póteses, de desinformação. Os riscos de flertar com os filis

teus são conhecidos. Na década de 20, argumentando que 

"mesmo um idiota dificilmente ousaria se orgulhar de uma 
coisa como esta", Wilhelm Weyngandt, pioneiro das doutri
nas de seleção e pureza racial do Partido Nacional Socialis
ta, começava a delinear as bases intelectuais (?!?!?!) da ex

posição Entartete Kunst (Arte Degenerada). Mais tarde, 

através de um mero recurso a uma retórica pictorial de jus

taposição, Paul Schultze Naumburg, em seu livro Kunst und 
Rasse (Arte e Raça), de 1935, colocava lado a lado fotos de 
dementes com reproduções de gravuras do expressionismo 

alemão. Pois bem, o nível dos atuais debates autoriza qual
quer leitor a presumir que em breve veremos esta repug
nante montagem nas páginas dos diários. "A confrontação, 
com poder de chocar até hoje, funciona tão bem porque ima-



gem e realidade são tornadas indistinguíveis pela influên

cia 'niveladora' da fotografia", afirma Betina Brand-Claus

sen, comentando o livro Arte e raça em artigo que faria tre

mer qualquer comunicador contemporâneo diante de sua res

ponsabilidade social. Daí a complexidade e gravidade de tais 

discussões, que não são meramente estéticas e diletantes. 

Curiosamente, diga-se de passagem, a arte contempo
rânea é um alvo móvel na perspectiva de quem busca in
terpelar seus detratores. Quando você põe o mais empe

dernido iluminista na parede, ele desconversa. Diz que 
não é contra toda a arte contemporânea, só contra alguns 

aspectos dela. Ora, então por que a veemência dos deba
tes na grande imprensa? Aceno para as massas? 

O que de fato pretendem seus detratores? Isso nunca 
fica claro. Acaso buscam resgatar uma antiga estética? O 
trabalho seria hercúleo para fazer com que Mona Lisa vol
tasse, para além de um reuiual passageiro, patrocinado pro
vavelmente por uma cadeia de televisão. Não bastaria tra
zer Leonardo da Vinci de volta, mas reconstituir todas as 
mediações de seu tempo, incluídas aí as instâncias econô
micas. Propor a volta do universal na arte? Além de esta 
vocação jamais ter se materializado, os atentados de 11 de 
setembro seriam a prova dos nove para os mais renitentes 
com relação às dificuldades de se universalizar por decreto. 

Essa discussão nas bases em que vem sendo travada 
nada tem de novo. Ortega y Gasset, que não é assim um 

iconoclasta, mas que também não se escandalizou com a 

arte moderna, afirmou serenamente há cerca de 80 anos: 
"É toda arte moderna que é impopular, e não por acidente e 
por acaso, mas por essência e fatalidade". Além disso, ga

rantia que o público se divide "entre os que acreditam e os 
que não acreditam nela". Na avaliação dos especialistas, 
esta clivagem não cessa de crescer, relegando o grande pú

blico não-iniciado às margens do jogo. Este é um problema 
que merece ser discutido, mas não com a verve populista 

sequiosa de audiência com que nos defrontamos hoje. 

U ma passada breve pela História da Arte nos reve

la algumas características recorrentes. Ajudados 
por aqueles intelectuais que, tais como os dedica

dos detratores, tentam entender a arte contemporânea, mas 
a partir de suas rejeições, vemos um museu de estranhas 
novidades nesta discussão paroquiana. Afinal, transgres
são, reação e integração compõem o ciclo de vida da arte 

moderna e contemporânea. Transgressão pelos artistas, 

reação da parte do público e integração pelos museus têm 

definido os caminhos da arte há mais de um século, se

gundo estes autores. Por que o espanto atual? Amnésia 

coletiva? 
A lista é grande: "transgressão dos cânones acadêmi

cos da representação pelo impressionismo, dos códigos de 

figuração das cores pelo fauvismo, depois da figuração de 
volumes pelo cubismo, transgressão das normas de obje

tividade da figuração pelo expressionismo, transgressão 
dos valores humanistas pelo futurismo, dos critérios de 

seriedade pelo dadaísmo, do verossimilhante pelo surrea
lismo" e muito mais. A arqueologia dos protestos já mape
ados por Nathalie Heinich, socióloga da arte, que remon
tam a meados do século 19, torna esta discussão tal qual 
conduzida pelas mídias algo meio sem propósito. Natu

ralmente, neste moto-perpétuo de transgressão, reação e 
integração poderíamos nos indagar sobre até quando a fór
mula seria bem-sucedida. "Após esta sucessão de gestos 
sempre mais radicais, levando sempre mais adiante a des
construção da noção de arte, o que ainda é possível inven
tar?", indaga Heinich. Vê-se que esta sim é uma pergunta 
pertinente, embalada por um enfoque responsável. 

Nathalie Heinich irá mostrar que a ruptura provocada 
pela arte moderna e que prossegue com a arte contemporâ
nea é caracterizada pela quebra das convenções pictóricas 

correntes em uma contínua formalização dos desafios ar
tísticos. Além disso, observa o engajamento em movimen

tos coletivos que se estabelecem em rápida sucessão, acom

panhados de manifestos. Tal aglutinação visa suprir a fal
ta de estruturas coletivas institucionalizadas à época. A or
ganização corporativa dos ateliês já havia deixado de exis
tir, a academia era representada por um instituto com re
duzido número de vagas, não existiam sindicatos e nenhu

ma sociedade de artistas havia vingado. A última caracte
rística da ruptura moderna seria a da "normalização da sin

gularidade". Com ela surge a necessidade de se multiplicar 
as correntes artísticas sempre em busca do novo singular, 
o que acarreta "um esgotamento acelerado dos gostos". Ou 
seja: há pelo menos 150 anos este é o movimento da arte. 

Por que o espanto? 
Dito isto, podemos argumentar que contrariamente a 

uma "anomia estética" freqüentemente apontada pelos ad
versários da arte contemporânea na atualidade, o que se 



nota é uma institucionalização da anomia, desde os tem
pos da arte moderna. Já se vê que, contrariamente ao que 
pensam seus detratores hegemônicos na mídia brasileira, 
o problema da arte nada tem a ver com suas práticas. Os 

artistas continuam a fazer o que sempre fizeram. 
Caminho mais produtivo para se delinear a crise, que 

de fato existe (não se trata aqui de negá-la), seria deslocar 
o foco dos debates, passando-o do campo dos artistas para o 
das instituições. Uma vertente mais promissora da discus
são diz respeito ao fato de a arte contemporânea ter se trans
formado em uma arte oficial, um academicismo do século 
21 , sem qualquer poder de transgressão - desmazelo até 
para fins políticos - , normalizada e legitimada pelo circui
to dos museus, na espiral transgressão-reação-integração. 
O problema seria agravado por uma questão terminológica 

que determina a exclusividade de um certo gênero de ofer
ta nestes espaços. Afinal, o que seria arte contemporânea? 

Designa uma categoria temporal ou estética? É arte de hoje 
ou um certo tipo de arte? A verdade é que, na classificação 
elaborada por Heinich a partir de seus estudos, o gênero 
"arte contemporânea" constitui apenas uma parte da pro
dução artística atual. É mais apoiada pelas instituições 

públicas que pelo mercado privado de galerias e coleciona

dores e se encontra no ápice da hierarquia em matéria de 

prestígio e preço. 
"Sem partilhar os ultrajes e rejeições radicais dos de

tratores da arte contemporânea, compreendo o sentimento 

de injustiça e abuso de poder que podem estar experimen
tando e sustento que se pode responder de outra forma ao 

debate do que desferindo xingamentos mútuos", afirmou 

Heinich, em entrevista. 

Certa vez, o crítico de arte Frede
rico Moraes revelou que "é preciso di

zer que a arte brasileira é muito mais 

rica do que o que estes vanguardistas 

institucionalizados praticam". E pros
seguia: "Na cronologia das artes plás

ticas brasileiras, elaborada por mim, 
e que pega a História do Brasil desde 

a Missão Francesa, você pode ver a fre
qüência com que os mesmos nomes 
aparecem interligados. ( ... ) Se você 
analisar, são sempre as mesmas pes-
soas ( ... ) Esta 'vanguarda', que não 

importa como se denomine, porque o termo é meio desgas

tado, é um sistema como o acadêmico antigo, que tinha seus 
críticos, suas galerias, seus colecionadores, os museus, bie
nais, salões e prêmios de viagem. Se você fizer um levanta

mento dos últimos 20 a 30 anos foi isso que aconteceu", afir
mou. Para o crítico, "desta forma, a arte perde seu poder de 
transgressão" e deixa de surpreender. "Se é o Estado que 
está contratando, se os livros são publicados pelo Estado, 
se os prêmios do Salão são dados pelo Estado, isto é arte 
oficial", acredita ele. 

T alvez o problema possa ser melhor analisado a par
tir da perspectiva da gestão dos poderes públicos. 
Mas a solução ainda assim não seria de todo sim

ples. Hoje, os poderes públicos apóiam a arte que não tem 
"retorno de mercado" no circuito privado de galerias e co

lecionadores. Assim, a verdadeira questão se resumiria 

ao seguinte, na linha de discussão já elaborada por Hei
nich: deve o Estado optar pelo pluralismo ou pela com
pensação no que se refere à arte contemporânea? "Nós 
experimentamos hoje, nesse campo, os efeitos de uma po
lítica maciçamente compensatória", afirma a socióloga com 

base em pesquisas, e não em julgamentos ideológicos. Ofi

cialmente, segundo ela, o único critério de escolha é a qua
lidade das propostas apoiadas. Para Heinich, o problema 

é que estes critérios jamais são explicitados publicamen
te e, quando algo é dito, é para defender a "liberdade" dos 

artistas. Isso realimenta o que ela chama de "paradoxo 
permissivo". "As instituições encorajam transgressões a 

si mesmas sob o risco de envolver todo o sistema em uma 
disparada, onde se perdem os artistas e o público. 'A arte 



nasce de impedimentos, vive de lutas e morre de liberda
de'", explica, aludindo a André Gide. 

"Alguns intelectuais que tendem a se situar do lado da 
marginalidade e da oposição aos poderes constituídos não 
têm mais na arte contemporânea um cavalo de batalha con
veniente a seu papel de agitadores. Contrariamente, é com
batendo estas novas instituições artísticas que eles têm re
cuperado uma posição mais conforme à sua ética e a seus 
gostos estéticos", afirmou Heinich. 

M as decidir entre estratégias compensatórias -
que sempre caracterizaram a política cultural 
neste campo - e enfoques pluralistas não é ta

refa fácil. O pluralismo pode engendrar um "ecletismo ex

cessivo", uma dispersão, o que também é problemático na 
avaliação de Heinich. Já as políticas compensatórias cau

sariam efeitos sobejamente conhecidos: criação artificial de 
atividades não-conectadas a uma demanda, dissociação dos 

criadores de seus eventuais públicos, desequilibrio do sis
tema tornando o Estado um concorrente desleal de outros 
atores, como galerias de arte, e promoção de um sentimen
to de injustiça. 

E aqui valeria a pena citá-la em artigo publicado na 
revista Mediologie sobre os poderes públicos e a arte con

temporânea. "O apoio à arte contemporânea poderia se jus
tificar em uma lógica compensatória quando o gênero pe

nava para cair nas graças do mercado, como ocorreu com o 
Impressionismo, há mais de um século. O problema hoje é 
que a situação se inverteu completamente: não estamos 

mais no tempo de Cézanne, e os inovadores não são mais os 

esquecidos! De dominada, a arte contempo

rânea se tornou largamente dominante -
ao menos na esfera de ação dos poderes pú

blicos. Pois o senso de dominação tende a 

se inverter, quando se sai do círculo dos es
pecialistas para se confrontar com o gosto 

dos simples admiradores, ou com a lógica 

cidadã dos profanos". 

E, en passant, dados os limites deste ar
tigo, mencionamos um outro gênero produ

tivo de problematização da arte contempo
rânea, proposto por Yves Michaud. Para ele, 
talvez o que tenha mudado sejam as repre-

sentações que fazemos da arte em nossa cul

tura. Segundo Michaud, um mito antigo cerca a visão da arte 
para os puristas. Tributária de Kant, esta idéia tem a ver 
com sua noção de "publicidade". Através dela, uma utopia se 
define que consiste em "esperar da arte a possibilidade de 
uma comunicação ideal entre cidadãos iguais", reunidos em 
uma "comunidade de gosto". É esta saudade do que ainda 
não vimos que define o que poderíamos denominar de "crise 
da arte contemporânea", na visão deste intelectual. Foi a 
perda de uma de nossas ilusões mais tenazes, do poder co
municativo da arte, que deslanchou as manifestações que 
caracterizariam tal "crise". 

Segundo Michaud, "é a democracia com seus princípios 

de liberdade e de comunicação, mas também com seus efei
tos de demagogia e comércio, que coloca em xeque a utopia 

da comunicação e da civilização estéticas". Para ele, "o es
paço público crítico e esclarecido do século 18 não pode se 
proteger dos efeitos do desenvolvimento capitalista e de

mocrático e se torna o espaço da opinião pública, ao mesmo 

tempo que da divisão de classes e grupos sociais". 
Michaud acredita que aí resida o problema. Pois é a per

sistência destas mitologias kantianas e românticas, em sua 
visão, que serve de pano de fundo para a doutrina de um 
Estado Cultural que imagina ser capaz de prover consenso a 
partir de um "serviço público da criação". Vê-se assim que 

tocar verdadeiramente na essência da questão, para além 
das bravatas populistas e os acenos à patuléia, envolve dis

cutir que tipo de sociedade queremos: uma sociedade liberal 
pluralísta ou republicana compensadora? Porque é isso que 
está em jogo, para Michaud. No limite, esta discussão é im
praticável, a não ser que se esteja realmente disposto a colo-



car em questão as políticas do Cultural Welfare State. Mal

grado o sucateamento generalizado do Estado Providência, 

estas ainda persistem, aos trancas e barrancos, na gestão de 
museus e centros culturais. Quem se habilita? 

"Uns querem que a arte possa oferecer ainda uma base 
comum de crença e, decepcionados, vomitam a arte de seu 

tempo. Os outros se firmam sobre a convicção simulada de 
que a arte de seu tempo lhes dá esta base comum. Já os 

funcionários estatais evocam as Vanguardas, o Patrimô
nio, o Serviço Público e o Estado-Nação" para subsidiar e 
apoiar certo gênero de arte, observa Michaud. 

Instada a propor soluções para este dilema complexo 

que envolve a tal "crise", Nathalie Heinich alinhava para 

nós uma proposta interessante, uma espécie de Edito de 
Nantes que pacificou católicos e protestantes há mais de 
400 anos: "A arte contemporânea tal qual é definida hoje 
deveria ser considerada como um gênero entre vários das 
artes plásticas atuais. A colocação em evidência desta 
pluralidade de gêneros permitiria, então, legitimar, sis
tematizar e programar inteligentemente uma variedade 
de políticas de apoio à criação, que só se opera hoje de 
modo um pouco forçado , em uma hierarquização muito 
rígida entre redes legítimas (instituições estatais, gale
rias de vanguarda) e ilegítimas (instituições municipais 
e galerias orientadas para o mercado privado)". Outra 
proposta apontada por Heinich para a pacificação é que 

os artistas saiam dos museus e ganhem as ruas, abram 

sobre arte em settings mais convidativos para a troca de 
experiências. 

A alegoria proposta por Dino Buzatti em O deserto dos 
tártaros é metáfora bem apropriada para entender o por

quê de uma polêmica velha ressuscitar desfocada. Inda
gado por jornalistas sobre qual seria a origem de seu ro
mance, ele afirmava que estava ligada à condição huma
na em geral e seu amesquinhamento cotidiano. "Prova

velmente, se bem me recordo, à monótona rotina noturna 
da redação, que eu seguia naquela época. Com freqüência 
tinha a impressão de que aquele ramerrão iria continuar 
ao infinito e me consumir inutilmente a vida. (. .. ) A trans

posição dessa idéia para um mundo militar fantástico foi 

para mim quase instintiva: me pareceu que nada melhor 

se poderia achar para exprimir o desgaste daquela expec
tativa do que uma fortaleza num confim extremo". 

Talvez seja o aturdimento diante da nossa condição con
temporânea, que confiscou todas as nossas certezas e espe
ranças, que faça algumas pessoas discutirem histericamente 
a arte. Tiradas todas as nossas balizas e nosso senso de 
pertencimento a uma sociedade, questões de gosto. ainda 
nos dão a ilusão confortável de que podemos pontificar e 
determinar o rumo dos acontecimentos. Talvez fosse mais 
produtivo adotar bandeiras mais radicais e canalizar a ver
ve mal-humorada desferida contra os artistas para alvos 
mais socialmente consistentes. 

seus ateliês, interpelem o público e com ele dialoguem e - m a i 1 : e e o r d o v i 1 @ h o t m a i 1 . e o m 



ESCLARECENDO EQUÍVOCOS 
Affonso Romano de Sant'Anna 

POETA 

P roblema comum nas discussões é o aparteante fa

zer um discurso paralelo, que pouco tem a ver com 

o que acabou de ser dito. Assim, ele cria uma opor

tunidade para se exprimir, se mostrar. Tem o direito à pala

vra. Mas não o direito de torcer ou malentender o que foi dito. 
Quando li o texto do jornalista Cláudio Cordovil fiquei 

triste. E decepcionado. Perdeu-se uma oportunidade de de

bater o assunto que tenho levantado desde dezembro do 
ano passado no "Prosa e Verso" de O Globo e desperdiçou
se a possibilidade de alguém, competentemente, argüir os 
oito intelectuais e artistas' que abordaram, no último nú
mero de Inteligência, aspectos revelantes não apenas da 
arte, mas da contemporaneidade. 

Aquele jornalista se apresenta dizendo que quer inter
ferir na polêmica "com modéstia não especialista" diante 
do "estatuto leigo da maioria dos atores envolvidos na que
rela". Complicou-se de saída. Primeiro porque em vez de 
"modéstia" demonstrou arrogância. Em segundo lugar, por
que se não é "especialista" não deveria se expor num deba
te que exige especialização. Acresce que ele também se equi
voca quanto aos participantes do debate estampado no úl
timo número de Inteligência. Não são "leigos". Cada um 

deles é muito bem qualificado em sua área específica e o 
objetivo e a novidade do debate que estamos incentivando 

(e que o jornalista não entendeu) é fazer com que haja, pela 
primeira vez, uma intervenção interdisciplinar na análise 
da anomia ética e estética que caracteriza uma parte da 
chamada "arte contemporânea". 

Tirante suas ironias nada produtivas, essencialmen

te, ele infere que esse debate é velho e desnecessário. Tem 
várias impropriedades no que diz. Primeira: se o debate é 
tão velho e desnecessário, por que quer participar dele? 

Na verdade, não percebeu os enfoques inovadores que es
tão sendo abertos dentro dessa visão multidisciplinar. 
Neste caso, só posso sugerir que releia, talvez com a aju

da de alguém, os textos que temos publicado desde de
zembro no jornal O Globo. Assim, verá que poderia ter se 

poupado em apontar como suas, ou como novidade, ques
tões que eu e outros já expusemos e poderia se informar 

sobre outros aspectos sobre os quais se equivocou. 

Anotei cerca de 43 afirmações errôneas, injustas e/ou 

equivocadas no texto do jornalista, que nem sei se valem a 
pena ser analisadas. Para começar, uma das mais intrigan

tes está no próprio título. O que está querendo dizer com "A 

estética do ressentimento ou cevando filisteus"? Não se sa

bendo de onde ele tirou essa idéia de "ressentimento", co
mecemos pelo "filisteus". Abramos os dicionários. Uns di

zem que filisteu é "homem agigantado, brutamontes, bur
guês de espírito vulgar e estreito" (será que eu ou aqueles 
intelectuais envolvidos nessa discussão cabemos aí?). Ou
tros dicionários dizem que filisteu é "inimigo dos judeus" 

(não tendo isto nada a ver comigo, será que teria a ver com 
a judia Fayga Ostrower, recentemente falecida, e uma das 
mais competentes artistas e teóricas que há muito desmis
tificava embustes artísticos?). Já outros dicionários dizem 
que filisteus são os "desprovidos de inteligência e de imagi
nação artística e intelectual". Inferindo que o jornalista não 
ousaria dizer que eu e os demais intelectuais citados cabe
mos nessa definição, restaria a suposição de que ele está 
assim qu_alificando as pessoas que participam indiretamente 

da polêmica. 
Se assim for, vejo-me forçado a revelar que tenho rece

bido centenas e centenas de e-mails, cartas, telefonemas de 

conhecidos e desconhecidos artistas, de professores e de alu
nos de arte, e de outras disciplinas, e eles não me parece

ram "desprovidos de inteligência e de imaginação artística 
e intelectual". Muitos têm pedido autorização para citarem 
aqueles textos em suas teses. Outros colocaram os referi
dos textos em sites especializados, até no exterior, alguns 
dos quais já traduzidos para o inglês, francês e alemão. 

Portanto, o título da matéria do jornalista não bate com a 
realidade. E é obrigação de um jornalista saber dar título 
ao que escreve. 

Mas saindo do título impróprio vamos a alguns itens no 

corpo da matéria. Fazendo uma caricatura de algo que foi 
dito com mais seriedade, esquematiza tudo como um con
flito entre "detratores" e "defensores" da arte contemporâ
nea. Percebe-se que atendo-se à periferia do debate, não 



entendeu o cerne da questão, daí ficar atô

nito se perguntando: "mas de que estes 

senhores estão falando?" Reduzir a rique

za e novidade do debate ao dualismo do 
"pró" e "contra" é um vício de raciocínio e 

revela precariedade na apreensão do con
junto dos textos. Não há nenhum "detra
tor" em cena. Se analisar e expor os con

tracensos é agir como "detrator", então 
temos mesmo um conceito da atividade 

intelectual bem distinto. De resto, nin
guém está procurando o que ele chama 

de "as possibilidades de acordo e enten
dimento", como se estivéssemos fechando um negócio. Mas 

como não bastasse aquele falso dualismo numa discussão 
que ele diz desnecessária, mas na qual (des)necessariamente 

se meteu, o jornalista oferece-se como o "tertio", como o lu
gar da sabedoria, como a terceira solução para resolver um 
impasse (que ele criou). Ele tem a solução entre os "detra
tores" e "defensores". E qual é? Deixar as coisas como estão 
para ver como é que fica. 

Há afirmativas realmente preocupantes no seu texto. 
Diz: "na arena intelectual, juízos de valor não movem mo
inhos". Sintomaticamente isto coincide com certos produ
tores de arte para quem "tudo é arte". É o "liberou geral", 
que faz com que arrivistas tenham acampado no espaço 
das artes e falsos pensadores exerçam o "delírio verbal". 

Sugiro que leia, pelo menos, Can taste be objective?, de 
Clement Greenberg. 

Sobre a "questão do mercado", de novo se equivoca. O 
que eu e outros estamos fazendo (por exemplo, em Arte: 
mercado e ingenuidade, O Globo, 16-3-2002) é analisar a 
estrutura do mercado e não querer acabar com ele. E quan

do ele pede "alguém disposto a descrever sociologicamente 
as características desse circuito econômico da arte", demons

tra ignorar o trabalho de Pierre Bourdieu, iniciado há mais 
de 40 anos. Há uma dezena de outros livros sobre isto. Co

mece por Le marché de l'art s'écroule demain à 18h30, de 
Harry Bellet, crítico que já esteve na direção do Beaubourg 

e não me parece ser "ressentido" ou "filisteu". 

Outro mal-entendido do jornalista é insinuar que aque
les que analisam e criticam muitas das tolices expostas nas 
bienais e galerias "buscam resgatar uma antiga estética". 
Só um tolo faria isto ou julgaria que é isto que se está pro-

pondo. Tenho sido muito claro repetidas vezes. Trata-se de 

tirar o entulho em nossa frente. Operar a verdadeira críti
ca ao fake e ao pastiche característicos da chamada pós
modernidade, fazer a análise do niilismo, do falso-novo, da 
falta de métier, analisar a síndrome da "repetição", a "aura 
da rejeição", que substituiu a "rejeição da aura", estabele
cer o que chamo de oito invariantes básicas desse tipo de 
arte' . Sobretudo, bater de frente em certos ícones e des
construir o encrave chamado Duchamp, vendo nele um sig
no duplo e ambíguo e não um personagem plano de uma só 
face e significado. Minha postura em todos aqueles textos 
tem sido a de quem pensa que temos que desco1tinar o sé
culo 21 e parar de macaquear a velha modernidade e a ve
lha vanguarda, que já têm mais de cem anos. 

N ão sei por que, o sr. Cláudio adora a palavra "patu
léia'', nem porque brada aleatoriamente a palavra 
"populismo", ou porque diz essa platitude: "a arte 

moderna nunca foi para o grande público", quando, na ver

dade, estamos levantando a questão exatamente ao contrá
rio, de que, pela primeira vez na história da cultura, é o 

"público especializado", bem sofisticado e inúmeros artis
tas de primeira plana que estão denunciando os equívocos 
dessa nova "arte oficial", globalizada, irmã do "pensamento 

único", que se denomina "arte contemporânea". Um deles, 

Jean Clair, que dirigiu o Museu Picasso, foi curador da ex
posição de Duchamp e comissário da Bienal de Veneza, mais 

radical que eu, acha que esse tipo de aite chamada de "arte 
contemporânea" e uma "tragédia cultural". 

Além do jornalista não ter entendido que tipo de revi
são (e não de oposição) da arte moderna estamos propondo, 



além de não demonstrar perceber os matizes entre arte 

moderna e pós-moderna, tem um deficiente conceito do que 
seja "arte contemporânea". Tenho que lhe repetir que o con

ceito de "arte contemporânea" é uma artimanha da 

Christie's, quando nos anos 70 queria lançar novos produ

tos/nomes na praça e precisavam de um label. O nome não 

foi dado por nenhum teórico ou artista, foi um produto co

mercial, o que, aliás, a explica bastante e reforça minha 

tese que os estudos de marketing têm mais a oferecer ao 

entendimento dessa produção do que a própria estética. Fora 
isto, o termo "contemporâneo" é um seqüestro de significa

do, porque alguns se apossaram dele pensando que assim 

exilariam taticamente os demais no passado. O que temos 
demonstrado é que isto pode ser também "desconstruído", 

e restabelecer a contemporaneidade em arte é menos uma 
questão de data ou grupo que de valor e qualidade. Um 
artista popular como Gioto ou o pré-renascentista Paolo 
Uccello podem ser mais contemporâneos que a maioria dos 
que expõem em bienais. 

A crescente-se que a bibliografia que o jornalista usa 
não lhe dá muita sustentação para o debate a que 
se propõe. Além do velho Ortega y Gasset, que tem 

frases que invalidariam muitas das afirmações do jornalis
ta, aquela idéia de Henrich de que a arte atual pode ser 
considerada um "gênero" é velha, e outros a desenvolve
ram melhor. Até eu mesmo, em 1984, num ensaio decor
rente de um seminário nacional, na UFRJ, sobre Ruptura e 
tradição, propunha que as vanguardas fossem estudadas 
já como "estilo de época". E, assim, quando não bate em 

portas erradas, o jornalista abre portas que já foram aber
tas. Por exemplo: sugere que os artistas saiam dos museus 

e galerias e dialoguem com o público sem se dar conta que, 
por exemplo, no Rio, seja em Santa Teresa ou no Jardim 
Botânico, anualmente os artistas abrem seus ateliês para 
um contato direto com esse público. 

E assim segue o articulista dizendo platitudes sobre 

de análise, como a feita por Octavio Paz em Os Filhos do 
Barro ou como indiquei nos artigos Arte: ambigüidade alar
mante e Museu da transgressão. 

Como o paciente leitor vê, tenho razões para não me 

deter em todas as 43 anotações feitas sobre o texto do jor

nalista. Mas consideremos mais uma delas. Aquela na qual 

diz que a discussão em curso é "paroquiana". Aí, ele é que 

revela uma visão paroquiana e provinciana do problema. 

Para ficar apenas na França, na década de 90 iniciou-se 

uma discussão semelhante no Le Monde , Libération, Es
prit , Le Figaro , L'éuenement du jeudi etc., a qual estendeu

se para o rádio e outras publicações. Dela participaram Lévi

Strauss, Henri Meschonic, Jean Clair, Michel Schneider, 

Marc Fumaroli, Jean Baudrillard e dezenas de outros críti

cos, curadores, diretores de museus. Um livro como (Tout) 
l'art contemporain est-il nul? dá um retrato parcial disto. 
Nos Estados Unidos, Espanha, Itália e outros países, vai se 
configurando a mesma necessidade de se passar a limpo os 
mal-entendidos para que a arte vença falsos dilemas. Citei 
alguns deles em meus artigos. 

Enfim, teria sido mais pertinente e produtivo para o jor
nalista que queria participar deste debate que tivesse feito 
uma análise de como a mídia tem incentivado a alienação e 
os equívocos em torno de certa "arte contemporânea". Crí
ticos têm sido substituídos por jornalistas. Análises têm sido 
substituídas por reportagens. E a imprensa tem se deixado 
seduzir pelo lado espetaculoso de eventos ou obras típicas 
da "sociedade do espetáculo", as quais, carecendo de senti

do estético, podem ser melhor analisadas semiologicamen
te pela antropologia, pela sociologia e pela psicanálise. Daí 

a urgência de uma intervenção interdisciplinar não apenas 

para dar um novo corte epistemológico no tumor dessa ques
tão, mas para tentar recuperar um doente terminal, que 

não pode mais ficar apenas nas mãos de um especialista, 
mas necessita de toda uma equipe médica para trazê-lo de 

volta à plenitude de suas forças. 

"transgressão em arte", sintoma que já mereceu melhor tipo e - m a i 1 : s a n t a n n a @ n o v a n e t . e o m . b r 

NOTAS 

!. Os oito intelectuais e artistas que participaram do debate no número anterior de Inteligência: Roberto da Malta (antropólogo), Celso 
Japiassu (publicitário e poeta), Fayga Ostrower (artista e teórica), Cláudio Valério (pintor e diretor do MAC-Niterói), Gustavo Bernardo 
(romancista e professor), Joel Birman (psicanalista e escritor), Maria Luiza Leão (pintora) e Israel Pedrosa (pintor, teórico e professor). 

2. Repetição, deslocamento, ritualização, automatismo, mudança de escala, busca de novos materiais, interatividade, fragmentação. 
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FURNAS. É com energia que a gente leva o desenvolvimento para todo o Brasil. 

FURNAS nasceu, ha quarenta e cinco anos, no governo JK com a grande responsabilidade de evitar um colapso de energia no país. Desde então, 
para a empresa, a sua maior responsabilidade é a social. Em conjunto com o Governo do Brasil , FURNAS desenvolve e investe em ações sociais 
como o Projeto de Iniciação Profissional do Adolescente. Cursos noturnos que oferecem formação e emprego para centenas de jovens. Ainda cede ter
ras para o cultivo de hortas comunitárias, faz manutenção gratuita das instalações elétricas de hospitais e postos de saúde e distribui cestas básicas 
para populações carentes, entre várias outras ações de combate à exclusao social e promoção da cidadania. Por tudo isso, FURNAS se tornou um dos 
maiores orgulhos dos brasileiros. Porque, para FURNAS, produzir e transmitir energia é também gerar qualidade de vida . 
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s Juizados Especiais Cri

minais hoje respondem 
por expressiva quantidade 
de processos em curso nos 

tribunais brasileiros, o que 
lhes confere a relevante 
contribuição de alargar o 

acesso da população à es
fera institucional de administração de conflitos' . No entan

to, tal apreciação, embora correta, decorre de avaliações 
quantitativas (Azevedo, 2000, 2001), que nem sempre per

mitem perceber aspectos qualitativos, especialmente aque

les que se referem ao direito e à justiça neles praticados. 

Com a intenção de oferecer contrapontos à visão quan

titativa, este trabalho não descarta dados quantitativos 
- pois deles se vale - mas concede especial destaque à 
coleta de dados qualitativos sobre os Juizados estudados, 
a fim de dispor de mais elementos que propiciem avalia

ções com maior refinamento sobre a importância desses 
órgãos na sociedade brasileira, em especial junto às ca
madas sem acesso às instâncias oficiais de administração 
dos conflitos. O artigo é o resultado de pesquisa empírica 
sobre os Juizados localizados nos municípios da região me
tropolitana do Rio de Janeiro e focaliza o seu papel entre 
às comunidades em que atuam, a prática dos operadores 
que o integram e a sua articulação no conjunto do sistema 
judicial criminal brasileiro. 

Os conflitos nas relações de intimidade, entre os quais 
avulta a violência doméstica, encontraram abrigo nos Jui
zados Especiais Criminais, depois da Lei n' 9.099/95, que 
se destinava, originalmente, a administrar querelas consi
deradas de "pequeno potencial ofensivo", ou seja, malefí
cios cuja pena prevista não atingia mais de um ano de pri

são. Entretanto, tão logo entraram em funcionamento, os 
Juizados foram colonizados pelo conflito de natureza do
méstica. É que a violência em casa considera que as rela
ções familiares, sempre vistas com forte componente afeti

vo, estão contaminadas pela agressão. Aqui, os homens são 

os principais agressores, sendo vítimas as mulheres, como 
demonstram os gráficos 1 e 2, que expressam realidades 
reveladas pelos Juizados estudados. 

Os gráficos 3 e 4 mostram que os dois juizados estuda
dos são marcados por conflitos envolvendo pessoas próxi

mas, com destaque para conflitos domésticos e conjugais. 

100 P ANCADAR!A 

Na média, o conflito entre conhecidos entre si alcança 82,7%. 
Essa situação permite admitir que quanto maior a proximi

dade entre as pessoas, maior potencial de violência se en
contra nas relações, com destaque para cônjuges e afins (in

cluindo companheiros, amantes e namorados), ou seja, re-
, lações que envolvem pessoas do sexo masculino e feminino. 

Na média dos dois juizados, conflitos entre cônjuges e afins 

respondem por 51,9% do total. 
Ainda que diferenças naturais entre homens e mulhe

res possam influenciar o fato de serem aqueles os agresso
res típicos nas queixas registradas em delegacias e encami
nhadas aos Juizados Especiais, tradicionais desigualdades 

de gênero estão claramente presentes nas relações conju

gais, sendo mais generalizadas em nossa sociedade. Basta 

dizer que entrevistas com mulheres que formalizaram quei
xa de ameaça ou de agressão recebida do cônjuge revelam 
que elas nunca registram queixa nas primeiras ocorrências 
e sim depois de serem agredidas várias vezes. 

Quando são atendidas fora de Delegacia Especializada 
no Atendimento às Mulheres nem sempre recebem o trata
mento adequado pelos funcionários , que tendem a banali
zar a violência que sofreram e, às vezes, sequer registram 
suas queixas. Possivelmente, a desqualificação de queixas 
trazidas por mulheres decorra do fato de as delegacias poli
ciais terem perdido, com o advento da Lei nº 9.099/95, a 
tradicional função de controle sobre delitos de "pequeno 
potencial ofensivo". Antes dessa lei, que instituiu os Juiza
dos, cabia aos delegados administrar os conflitos familiares 
e de vizinhança. Na atualidade, eles perderam essa função, 
cabendo-lhes apenas registrar a queixa e encaminhá-la ao 
Juizado. 

Interessa destacar a situação típica da mulher como prin
cipal vítima de violência, a qual ocorre sobretudo no âmbito 
das relações conjugais e afins, conforme demonstra o gráfi

co 5. Trata-se aqui de um terreno de direitos, no qual a iso
nomia de tratamento concedida a cidadãos juridicamente 
iguais deveria prevalecer sobre as diferenças, sejam sociais, 

econômicas, morais, de sexo, de cor, de religião ou outras. 
Embora nossos dados reflitam a versão do conflito entre 
homens e mulheres adultos levada ao Juizado, o cenário 
em que ocorre é a família, ambiente responsável pela socia
lização primária de crianças e jovens, que travam contato 
com a violência, muitas vezes desde o berço até o ingresso 
na vida adulta. 
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GRÁFICO I GRÁFICO 2 

SEXO DA VÍTIMA (%) SEXO DO AUTOR (%) 

GRÁFICO 3 

RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, NO JUIZADO (X) (%) 

vizinham;a ••••••• 1 s,a 

parenteSco ••••l 10,5 

estranhos ··----25 

conjugal e afins ••••••••••••••••••••• 48,7 

GRÁFIC04 

RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, NO JUIZADO (Y) (%) 

estranhos 1-- 9,7 

vizinhança •••••••••• 22,2 

parentesco l••••• 13, 1 

conjugal e afins ......................... 55,1 

GRÁFICO 5 

SEXO DA VÍTIMA PELO TIPO DE RELAÇÃO 

1 • MASCULINO li FEMININO 1 

parentesco •····~1~1,6~% 16,4% 
conjugal e afins ••••••••• ,,.~~-------------62,7% J 21,3% 
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Essa visão sugere que a violência doméstica integra o 
cotidiano da vida familiar desde tempos anteriores aos da

dos aqui apresentados (2000) e, mesmo, anterior à Lei n' 
9.099/95. A novidade é que esta lei, que cria o Juizado Es- • 
pecial, contribui para que a violência doméstica seja enca

minhada para uma agência oficial - um tribunal - que se 
destina a administrar os conflitos que a ela são expostos. 
Embora criado com outras finalidades, o Juizado Especial 

ofereceu espaço estratégico para acolher a denúncia de vio

lência doméstica. Nenhuma outra instituição desfruta de 
posição tão privilegiada para atuar no sentido de mitigar os 

efeitos perversos da violência familiar. 

AS INOVAÇÕES 
A Constituição de 1988 criou os Juizados Especiais Ci

vis e Criminais, regulamentados pela Lei n' 9.099/95 e in
troduzidos no sistema judiciário brasileiro com o objetivo 
de facilitar aos cidadãos brasileiros o acesso à justiça e ao 
direito. Ao encerrar ambos os Juizados em uma mesma lei, 
o Poder Legislativo subordinou a área cível e a criminal a 
um único conjunto de princípios norteadores do processo 
legal: oralidade, simplicidade e informalidade, celeridade, 
economia processual, conciliação e transação. A par desse 
conjunto de princípios comuns às áreas cível e criminal, a 
Lei n' 9.099 apresentou inovações específicas em cada uma 
delas. Mas é sobretudo na parte criminal que se observam 
inovações importantes. 

l@i~liri#!íit;i 

processo e com a produção do bem público (Werneck Vian
na e outros, 1999). 

sualmente, as partes chegam ao 
Juizado encaminhadas pelas Dele

gacias de Polícia, que traduzem o 
fato social em fato jurídico. Lá o 
autor do fato e a vítima participam, 
preliminarmente, de uma audiên-

cia de conciliação. Tratando-se de crime de ação penal pú
blica condicionada à representação (como ameaça e lesão 

corporal leve) ou de crime de ação penal privada (como dano, 
adultério e exercício privado das próprias razões), faculta

se às partes a possibilidade de realizarem a composição cí

vel, isto é, um acordo negociado, que pode, inclusive, resul
tar em uma indenização pecuniária à vítima pelo autor do 
fato , configurando assim uma notável "civilização" do pro
cesso penal. 

Na hipótese de haver composição cível, o conciliador faz 
as partes assinarem um acordo e o juiz declarará extinta a 
punibilidade, terminando o feito. Caso a composição não seja 
possível - ou quando se tratar de crimes de ação penal pú
blica incondicionada - o feito passará à segunda fase da 
transação penal. Nesta etapa, cabe ao promotor propor ao 
autor do fato a aplicação de pena mais leve, alternativa, 
restritiva de direitos ou pecuniária' . Se o autor do fato acei
tar - e este é o único momento em que esse ritual se asse

melha ao do due process, criando uma opção para o acusado 
- o juiz pode homologar o acordo, fixando a pena alternati
va que, em geral, consiste na prestação de serviços à comu
nidade ou na doação de mercadorias de utilidade para ins-

Na verdade, a Constituição de 1988, artigo 98, inciso 
I, já inovara ao inserir na dinâmica dos Juizados Espe
ciais as figuras da conciliação e da transação penal, estra
nhas à tradição jurídica brasileira, como de resto a dos 
demais ordenamentos jurídicos dos países ocidentais, que 

seguem a tradição do direito romano, conhecida como a 
civil law tradition. Além disso, a Lei n' 9.099 reserva ao 

juiz a atribuição de dirigir o processo "com ampla liberda
de, para determinar as provas a serem produzidas, para 
dar especial valor às regras de experiência comum, dando 

a cada caso a solução que reputar mais justa e equânime" 
(Dinamarco, 1985). Como se vê, também neste item a Lei 

n' 9.099 está em dissonância com a tradição jurídica bra

' tituições filantrópicas. 
Caso o juiz não aceite a transação, ou o promotor não 

considere cabível para o caso em questão, ou ainda se o autor 
do fato não concordar, passa-se, então, à audiência de instru
ção e julgamento, esta sim conduzida diretamente pelo juiz e 

cujo desfecho é a sentença proferida na ação penal propria
mente dita. Mas a esmagadora maioria dos conflitos é resol

vida nas etapas de conciliação ou de transação penal. 3 

sileira, prescrevendo um juiz que, bem entendido, afasta- OS CONFLITOS 
se do paradigma canônico da civil law tradition, afiguran- Por outro lado, nossos dados não deixam dúvidas quan
do-se menos como "boca inanimada da lei", e mais como to ao tipo de conflito administrado pelos Juizados estuda
um intérprete da lei, comprometido com a efetividade do dos, conforme o gráfico 6. De acordo com a tradução codifi-
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GRÁFICO 6 

CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE FATO PELO ARTIGO E CÓDIGO (%) 

-- - - -. - - -- - - .- - - - - - - -.li 
GRÁFICO 7 

. NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA VÍTIMA (%) 

até o superior ••••18,4 
até o ginásio .1 .............. 26,1 

até o secundário J················· 29,8 

até o primário J •••••••••••••••••••• 35,8 

GRÁFICO 8 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO DO AUTOR (%) 

até o superior •••l s,s 
até o secundário •••••••••••••••••••• 31,4 

} 
até o ginásio ••••••••••••••••••• 29,4 

: 
' 

até o primário llilllli••················· 33,7 / 

GRÁFICO 9 

RENDA DA VÍTIMA 

maisde5salários ~11 ,7 
de 3 a 5 salários~ 7,3 de 1 o 3 solários ·················-49,2 

atél salário •••••••••••• 31,8 
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cada dos conflitos, predominam duas situações previstas no 

Código Penal: a "lesão corporal leve" (artigo 129), que cor
responde a 48,4% do total de conflitos e a "ameaça" (artigo 

147), que alcança 36,2% . 
Quanto ao perfil dos usuários, entre os agressores, 34% 

têm no máximo quatro anos de instrução formal , e cerca de 

60% até oito anos; as vítimas têm perfil bastante semelhante 
(gráficos 7 e 8). 

Quanto à renda individual, cerca de 70%, tanto dos agres
sores, quanto das vítimas, ganham até três salários míni

mos, como demonstram os gráficos 9 e 10. 
Os conflitos administrados pelos Juizados ocorrem basi

camente em ambiente doméstico, envolvendo quase sem

pre homens contra mulheres, ambos pertencentes aos seg
mentos economicamente desfavorecidos da população (Bur
gos, 2001). 

e 
onsiderando que os Juizados estuda
dos lidam com o mesmo tipo de clien
tela e de conflitos com padrões simila
res, os gráficos adiante indicam que os 

Juizados estão expostos a variações 
nas estratégias escolhidas por cada um 

deles para administrar os litígios. Entretanto, na média dos 
dados apresentados nos gráficos 11 e 12, apenas 4,6% dos 
processos são encerrados em audiências de instrução e jul
gamento: 33,2% dos litígios são resolvidos através de com
posição cível, 22,9% por meio de transação penal e nada 
menos que 39,3% pela desistência. 

Este reduzido número de processos nas Audiências de 
Instrução e Julgamento realizadas por juízes mostra que 
os conciliadores ocupam o papel principal de administra

dores dos conflitos processados pelos Juizados. Os promo
tores também teriam uma importância relativamente alta, 

mas, pelo menos em um dos casos estudados, o promotor 
tem funcionado muito mais como um homologador de tran
sações negociadas diretamente pelos conciliadores. Fica 

claro, portanto, que os juízes atuam menos como julgado

res e muito mais como gerentes, responsáveis pelo treina
mento e supervisão do trabalho dos conciliadores, defen
sores públicos e promotores, e pelo controle do funciona
mento do cartório. Na verdade, o próprio princípio da in
formalidade parece abrir novas oportunidades de atuação, 
que podem, ou não, ser exploradas pelo magistrado, de-
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pendendo do tipo de postura que assume como juiz. 
Nossos dados revelam que se o juiz limitar a sua ação ao 

papel de julgador, terá muito pouco a fazer nos Juizados 
Especiais, pois menos de 5% dos processos chegam à fase 

de Audiência de Instrução e Julgamento. Mas, se estiver 
imbuído do papel de administrador de conflitos, o juiz cer

tamente terá uma agenda cheia de compromissos, envol
vendo um trabalho para fora do Juizado, como articulador 

de redes englobando as instituições judiciárias e a socieda
de civil (Werneck Vianna e outros, 1999: 255-256). 

Outro aspecto que chama a atenção é o alto índice de 
desistência das vítimas. Isso significa que o Juizado não 

administra o conflito com eficiência, devolvendo-o às par

tes para que (não) o resolvam, e o que é pior, aponta que 

as instituições não estão em condições de dar respostas 
à situação. Cabe frisar, contudo, que o percentual de de
sistência apresenta enorme variação. Em um deles , o 
índice é superior a 50%, enquanto que no outro não pas
sa dos 25%. 

Essa diferença pode ser facilmente explicada: em um 
dos Juizados estudados, adotou-se como prioridade bási
ca a celeridade, que se reflete na estatística de produção 
do tribunal, medida por sua capacidade de encerrar pro
cessos. Considerando esse tipo de objetivo, a desistência 
tornou-se obviamente interessante, abreviando todo o 
trabalho necessário para a administração da composição 
cível ou da transação penal. A tal ponto radicalizou-se 
essa postura que um dos pesquisadores descobriu que 
juízes eram orientados para abrir a audiência com a se
guinte questão: "a senhora não quer desistir?". Em se
minário realizado com a participação do juiz e do promo
tor desse Juizado, essa postura foi explicada como cor

respondendo à rejeição da civilização dos procedimentos 
criminais. O promotor e a juíza se declararam contrários 

à elaboração de acordos pelos conciliadores sobre assun
tos que não poderiam ser passíveis de execução judicial. 
Como não são sentenças, nem transações, esses acordos 

não deveriam ser passíveis de imposição, de "execução". 
Viam nisso, inclusive, um suposto perigo de responsabi
lização dos juizados pelo não-cumprimento de acordos 
firmados em seu âmbito. 

Assim, a renúncia esconderia, em alguns casos, uma com
posição cível informal, que não "pode ser reduzida a ter
mo", ou seja, não pode ser formalizada. Esse tipo de acordo 
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GRÁFICO 10 

RENDA DO AUTOR (%) 
' 

mais de 5salários 1·----15,4 

de 3 a 5 salários .1 ........ 18,6 

.............................. 1111151111 .......... de 1 a 3 salários 11 • 47 

até 1 salário ••••••••l 19 

GRÁFICO 11 

DESFECHO DO PROCESSO NO JUIZADO (X) (%) 

AIJ 

composifjão cível 4,8 

GRÁFICO 12 

DESFECHO DO PROCESSO NO JUIZADO (Y) (%) 

l 
AIJ ,... 4,9 

desistência ............. 25,8 

transação ··--· 13,2 

composição cível ........................................... 56 
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ocorre entre partes envolvidas em conflitos tipicamente fa
miliares como, por exemplo, pagamentos de pensão alimen

tícia, atribuição da guarda dos filhos e respeito do direito 
do pai separado da mãe de visitá-los, sucessão de bens, que 

acabam produzindo conflitos de natureza penal considera
dos de menos ofensivo. 

E 
m outro Juizado constatamos que 
esse tipo de conduta tem sido critica
do e, ao contrário, prevalece a orien

tação de que os conciliadores evitem 
a desistência de toda forma. Um ín
dice elevado de desistência já seria 

percebido como um indicador do fracasso relativo do tra
balho da instituição, à medida que não teria qualquer re
percussão sobre o conflito e, portanto, sobre a pacificação 

das relações de violência, o que estaria contrariando, se
gundo a compreensão ali reinante, um dos objetivos maio
res do Juizado Especial. 

AS DÚVIDAS 
A transação penal e a utilização das penas alternativas 

também têm gerado muitas dúvidas quanto à sua eficácia. 
O pagamento de cestas básicas ou a doação de mercadorias 
a instituições de caridade tem sido a forma mais usada de 
pena alternativa. Tal prática acabou provocando comentá
rio maldoso entre os inimigos do Juizado: "agora, um tapa 
na cara (lesão corporal leve) custa um salário mínimo, pago 
em forma de cobertor e agasalho". Vale notar, incidental
mente, que esse comentário deixa bem claro quais os limi
tes da "civilização" do direito penal e de como ele reage so
bre o imaginário de uma sociedade acostumada a adminis
trar o controle social através do arbítrio do delegado ou atra
vés de uma ação penal pública, inacessível à negociação 

entre as partes. De todo modo, ainda não existem avalia
ções sérias sobre a eficácia da pena alternativa, apreciada 

à luz de resultados palpáveis sobre a administração insti
tucional do conflito jurídico e social. 

Nossa pesquisa permite algumas reflexões que parecem 
relevantes acerca da participação do Juizado Especial no 

conjunto do sistema judiciário criminal brasileiro. Integra
do este sistema por quatro partes designadas pelos subsis
temas policial , judicial, do Tribunal do Júri e do Juizado, 
não poderia abrigar unidade lógica, uma vez que os princí-
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pios que regem a operação de cada parte não se encontram 
pela via de mensagens comunicativas portadoras de signi
ficados universalistas, recebidas, elaboradas e transmiti

das, consensualmente, entre os atores que operam em cada 
um dos subsistemas (Kant de Lima, Amorim e Burgos, 2001). 

Tais mensagens são endereçadas às posições hierárquicas 
sociais dos atores, apropriadas de acordo com os interesses 
e representações que desenvolvem no interior de cada sub

sistema e a partir da visão que constroem, propiciando dis
tintas representações do sistema judicial criminal. Em face 
de tal circunstância, a comunicação interna entre os atores 

participantes do sistema não lhes permite perceber contra
dições e paradoxos nos discursos e nas práticas que ado

tam, nem construir representações que correspondam ao 

efetivo sistema. Eis porque a lógica do contraditório', que 
preside o desenrolar do processo, se expande e contamina 
os diálogos sobre o sistema e dentro dele, oferecendo-se como 

véu que encobre a lógica da desigualdade estruturada na 
pirâmide social, sobreposta a ideais e a teorias e a doutri
nas da igualdade. 

Tal quadro não apenas é paradoxal, mas fere os princí
pios mais elementares da ética social, pois o sistema de 

justiça criminal brasileiro não é explicitado como está con
figurado na realidade. Os silêncios, as omissões e os álibis 
encobrem as feias "verdades reais" que produz. Mais do 
que isso, a comunicação e a argumentação (Apel ,1985) 
entre seus agentes e entre estes e a população que a ele 
recorre, descartam a necessária formação de amplos con
sensos sobre regras universais e sobre procedimentos que 
as garantam. 

Por atuarem no nível da sociedade local, os Juizados Es
peciais oferecem condições muito favoráveis ao discurso co
municativo na microesfera (Apel, 1985), sobretudo porque 

lida com conflitos em relações de intimidade entre parentes 
e vizinhos. Enquanto microssistema oficial, pode o Juizado 
penetrar no tecido social e exercer função apaziguadora de 

conflitos em comunidades locais - incluindo familiares e 
de residência - além de diminuir a separação que hoje se 

verifica entre o direito e os tribunais e entre estes e a soci
edade onde vivem os cidadãos. 

Nesse sentido, uma ressocialização dos agentes do 
sistema, tanto quanto da população a ele submetida, po
deria, pela via de uma ética discursiva, contribuir para 
levar a sociedade, a nação e o regime político brasileiros 
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para formas de justiça e de democracia mais coerentes, 

universais e adequadas ao mundo contemporâneo. En
tretanto, este propósito ainda parece longínquo, pois se

quer teve início um diálogo ético, não apenas justo, mas 

consensualmente democrático, dentro da comunidade 

integrada pelos que atuam ou que teorizam sobre os Jui

zados Especiais. Sequer existe um consenso mínimo en

tre os operadores a respeito do papel do Juizado dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto uns saú
dam o seu advento, outros têm preferência por orientar 

suas opiniões e atuações em moldes vigentes na justiça 
criminal tradicional e combatem os dispositivos mais fle

xíveis introduzidos pelo Juizado. 

DOIS UNIVERSOS 
A ausência de comunicação entre as partes conflitan

tes e os agentes foi registrada em trabalho de campo, quan
do o conciliador minimiza a natureza do conflito real en
tre agressor e vítima e dirige sua preocupação para a pos
sibilidade da questão tornar-se, ou não, um processo. Em 
caso afirmativo, as partes terão que se apresentar ao juiz. 
A interferência do conciliador é sempre no sentido de evi
tar tal situação, o que o motiva a convencer as partes à 

conciliação, resultando quase sempre na desistência da 
vítima de processar seu agressor. Entrevistas com víti
mas que apresentaram queixas contra seus agressores 

revelam que após audiência com o conciliador, não só de

sistiram de processá-los, como ficaram convencidas de que 

o Juizado não traz solução para a situação conflituosa que 
as levou à instância encarregada de administrar conflitos 

dentro de seus domicílios. 
Essa percepção da vítima corresponde à atuação do con

ciliador, mas não atende aos fins que a moveram a procurar 
o Juizado. A situação revela o confronto de dois universos 

significativos distintos, caracterizados pela ruptura de co
municação: um na esfera do conciliador - cuja pretensão é 
evitar o processo, objetivo explícito nas negociações que 
empreende com as partes - outro, na esfera das vítimas, 
mulheres, em grande maioria - que pretendem lhes seja 

assegurado o direito e feita justiça pela agressão a que fo
ram submetidas, e da qual não tiveram como defender-se. 
Importa assinalar que esse desfecho não somente deixou de 
atender à vítima, mas levou-a a abrir mão do direito de re
presentar judicialmente contra seu agressor ' . Configura-
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se assim a ausência de respostas satisfatórias no âmbito da 

Justiça. Mais do que isso, não apenas a vítima sentiu-se 
desconfortada, mas o direito foi minimizado dentro da ins

tituição judiciária. 
Embora a opinião de vítimas descontentes seja mais en

contrada em um dos Juizados Especiais estudados, a au

sência de comunicação assinalada é generalizada em todo o 

sistema judiciário criminal, principalmente quando a obri

gatoriedade da presença dos advogados como seus interme

diários dificulta ainda mais a comunicação entre as partes 
envolvidas em conflitos de interesse e entre essas e o siste

ma. A comunicação não é um meio privilegiado em siste

mas jurídicos que abrigam procedimentos autoritários. 

o processo criminal brasileiro tra
dicional, a interlocução das partes 
com o juiz é limitada e a sua ins
crição nos autos mediada pelas au
toridades judiciárias e serventuá
rios da justiça. Até no tribunal do 

júri há o impedimento de comunicação entre os jurados (!) 

(Kant de Lima, 1995, 1999). Não poderia o Juizado Especi
al, a despeito da flexibilização que introduz no sistema pe
nal brasileiro, estar preparado para abrigar proposições de 
uma ética discursiva, que, sem a base comunicativa, não 
teria lugar para existir, motivo pelo qual a qualificação ar
gumentativa dessa ética fica descartada e, assim limitada, 

encontra abrigo na disputatio, característica do contraditó

rio, onde o consenso de valores é excluída e as posições hie
rárquicas dos interlocutores são reafirmadas. 

Pensar que a instituição do Juizado Especial Crimi
nal possa, sozinha, mudar o quadro estabelecido seria 

minimizar a força das tradições jurídicas e judiciárias 
brasileiras. Não se pode esperar que a instituição corrija 

problemas profundos da sociabilidade, os quais se refe
rem ao lugar da norma em nossa sociedade (Garapon, 
1999). Embora ocupando posição estratégica para respon
der a demandas cruciais da sociedade, não poderia o Jui
zado, senão de modo incompleto, dar conta do que se es
pera de todo o sistema judiciário criminal brasileiro, de 

que é apenas uma parte. Entretanto, sua criação em 1995 
concedeu maior aproximação entre o sistema judiciário 
e a sociedade, permitindo o advento de formas novas de 
relações sociais e oferecendo oportunidades de atuação 
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da sociedade sobre dimensões sensíveis da cultura da vio- por isso elas seriam menos importantes, se contemplas
lência. A expectativa de que o Juizado Especial contri- sem a administração e o controle da violência doméstica 

bua para mitigar o conflito na esfera íntima já encerra- na sociedade brasileira. 
ria um marco considerável, e, ainda que suas respostas 

não alcancem todos os desafios que lhe são expostos, nem e - m a i 1 k a nt@we b4 u.co m .br 

NOTAS 

1. No inicio de 2002 foram implantados os Juizados Especiais Federais Civeis e Criminais, regidos pela Lei n' 10.259 de 16/0612001. Os Juizados 
Federais começam a funcionar em 2002 e sua criação aumenta para até dois anos de reclusão os crimes de pequeno potencial ofensivo, fixado em um ano 
pela Lei n' 9.099/95. Essa alteração deverá oferecer novo perfil aos conflioos até então abrigados nos Jecrim vigentes nas jurisdições. 

2. O termo "pena alternativa" já vem sendo objeoo de critica por parte de alguns juízes de Jecrim, que preferem qualificá-la como "pena não-custodiai", 
evitando, assim, confundir a "pena alternativa" com uma idéia, bastante consolidada no imaginário brasileiro, de que por ser alternativa à prisão deixa 
de ser pena. 

3. Para que se tenha uma idéia quantitativa: em um dos juizados criminais com maior número de processos/ano do Rio de Janeiro, algo em torno de dois 
mil processos/ano, apenas 17 foram levados à fase de audiência de conciliação e julgamenoo em 2000. 

4. A lógica do contraditório implica a consistente oposição de teses contrárias, que não podem se encontrar sob pena de derrota de uma para a outra. 
Assim, em nosso sistema de justiça criminal, que a leva ao extremo, implica a impossibilidade de haver consenso, mesmo que seja sobre fatos, ou provas, 
dentro do processo, entre as partes litigantes, com sérias implicações para a postura ética dos operadores envolvidos. 

5. Laura Nader tem, sistematicamente, argumentado que os diversos mecanismos de mediação introduzidos em várias instâncias, nacionais e interna
cionais, para administração de conflitos, prejudicam sistematicamente as partes mais fracas do litígio, por oposição a uma apreciação judicial, onde o 
confli oo fosse tratado de maneira adversária. (Nader, 1988, 1990, 1993, 1996). A isoo, acrescente-se que a conciliação é uma forma específica de 
mediação, que tende a apaziguar os conflitos e, não, a resolvê-los. 
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m exame mais cuidadoso sugeriria que 

uma das alterações fundamentais con
sistiu precisamente no fato de que a ló

gica de atuação do Estado, anteriormen

te pautada pelos limites de uma econo
mia fechada e pela expansão de seu do

mínio frente ao mercado, vê-se agora 
atravessada pela lógica do mercado. Em outras palavras, 

observa-se uma reconfiguração do ambiente institucional a 
partir das mudanças estruturais impressas por uma políti
ca econômica dirigida ao redimensionamento do próprio Es
tado e da abertura da economia ao exterior. Este artigo ava

lia as estratégias desenvolvidas pelo setor empresarial para 
ajustar-se ao novo ambiente econômico e institucional. 

A década de 90 foi marcante do ponto de vista de refor
mas e mudanças estruturais na economia, afetando as bases 
do capitalismo industrial no Brasil, a participação e o papel 

dos diferentes atores econômicos em relação ao Estado. A crise 
do modelo nacional desenvolvimentista e a transição para 
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caráter compulsório passa-se a um quadro de abertura pau

tado pela competição e por um marco voluntário na organi

zação da ação coletiva. 
A mudança no eixo da ação coletiva de um marco com

pulsório para um marco voluntário traduziu-se numa con

seqüente alteração na busca de eficiência e na ênfase no 
desempenho organizacional como incentivos seletivos para 
garantir a adesão de seus membros. A centralidade relati

va da estrutura corporativa oficial (sindicatos e federações) 
fica ainda mais dependente da reestruturação das organi
zações na direção da provisão de serviços especializados, 
num esforço de evitar o seu esvaziamento, ao mesmo tempo 

em que as associações independentes da indústria se vol-
, tam para a consecução de níveis crescentes de profissiona

lização e redefinição da sua base de atuação, num esforço 
para controlar free-riders potenciais. 

Uma atualização recente de um banco de dados sobre as 
organizações de representação de interesse do empresariado 
industrial fornece a base para a avaliação das principais ten-

um modelo centrado no mercado constituíram a tônica do dências dos interesses organizados. As características do pa
período. Ademais, as mudanças atingiram também os dife- , drão de organização e de atuação das entidades de classe do 

rentes ramos da atividade industrial, com impactos no de
sempenho da indústria. Como é sabido, entre os fatores que 
impulsionaram tais transformações, sobressaem a abertura 
comercial e o programa de privatizações. Embora enfatiza
das no que diz respeito às conseqüências no plano macroeco
nômico, as reformas não foram devidamente analisadas no 
que concerne a alguns de seus impactos do ponto de vista 
político, principalmente no sentido da reconfiguração dos ato
res, da recomposição dos interesses e da organização de suas 
estratégias de representação. 

A reconfiguração que se observou no âmbito da estrutura 
produtiva brasileira no cenário pós-reformas teve conse
qüências do ponto de vista da organização dos atores econô

micos para a ação coletiva, em esforço de adaptação a contex
to mais competitivo, tendo em vista a integração do país nos 

circuitos globalizados e da expansão da presença do capital 
estrangeiro no cenário doméstico. 

O cenário competitivo aumenta o grau de incerteza para 
a indústria. Importante de se reter aqui é a idéia de uma 

alteração profunda no marco da ação coletiva dos interesses 
organizados da indústria em função da abertura e da privati

zação: de um cenário no qual predomina o mercado protegido 
com uma estrutura oficial de organização dos interesses de 
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empresariado industrial foram reveladas pelo envio de ques

tionários a uma lista de 327 organizações, das quais se obte
ve 23% de resposta. O questionário cobria, além de informa
ções relativas à estrutura organizacional, dimensões tais como 
o relacionamento das entidades com o Estado, o tipo de ser
viços prestados e o grau de profissionalização das mesmas. 

Um primeiro aspecto refere-se à evolução da estrutura 
dual de representação a partir dos anos 30, tal como se pode 

observar pelo gráfico abaixo. Enquanto o pico da criação de 
entidades oficiais (sindicatos) ocorre nas fases iniciais do pro

cesso de industrialização, sobretudo entre 1938 e 1945, com 
uma retomada nos anos 70, o período típico de criação das 
associações extracorporativas (associações independentes) 
situa-se entre os anos 70 e 80. A década de 90, ou seja, o 
período das reformas orientadas ao mercado e das baixas ta

xas de crescimento econômico, caracteriza-se por um estan

camento no ritmo de criação de entidades de ambos os tipos, 
ainda que um número um pouco maior de algumas novas 
associações sejam fundadas nos anos recentes (gráfico 1). 

A tabela 1 fornece informações mais precisas sobre esta 
evolução, marcada, ademais de um padrão de concentração 
temporal, por uma tendência à localização primordial de sin
dicatos nos setores tradicionais e de associações nos setores 
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GRÁFICO 1 

Sindicatos e Associa~ões por data de funda~ão 
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TABELA 1 

Distribui~ão de entidades de classe por tipo de atividade 
e data de funda~ão 

SINDICATO ASSOCIAÇÕES 

TRADICIONAL MODERNO TRADICIONAL MODERNO 

N % N % N % N % 

1931-1937 18 l 0,78 3 3,70 2 ,08 l 0,79 

1938-1945 61 36,53 29 35,80 l 1,04 8 6 ,35 

1946-1954 20 11 ,98 7 8,64 9 9,38 6 4,76 

1955-1963 19 11 ,38 10 12,35 10 10,42 11 8 ,73 

1964-1969 9 5 ,39 6 7,41 5,21 12 9 ,52 

1969-1978 17 10,18 14 17,28 22 22 ,92 36 28,57 

1979-1984 15 8,98 7 8,64 33 34,38 37 29,37 

1985-1989 7 4 ,19 5 6,17 11 11 ,46 15 11 ,90 

1990-2000 l 0 ,60 o 0 ,00 3 3,13 o 0,00 

Total 167 100,00 81 100,00 96 100,00 126 100,00 
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modernos. A partir da década de 90, o número de novas enti

da~es é quase inexistente. 
No que se refere aos contatos com o Poder Legislativo 

nos seus diferentes níveis, conforme se pode observar pe

los dados das tabelas 2 e 3, verifica-se o predomínio dos 
contatos com o Congresso (62,67%) e, no caso do Executi
vo, também predominam as relações no âmbito federal 
(82,67%). Destacam-se os ministérios da Fazenda, Indús

tria e Comércio e Trabalho como foco desta atuação. A cen
tralidade do Congresso na atuação do empresariado é uma 
dimensão pouco explorada do comportamento político des

tes atores. Por outro lado, o Executivo continua ocupando 
um lugar de destaque como o alvo da atuação dos interes

ses organizados do empresariado. 

O grau de profissionalização das entidades foi afe
rido através de perguntas relativas aos serviços 

prestados aos associados, bem como a especiali
zação das funções técnicas e de direção. Entre os serviços 
oferecidos destacam-se, em maior proporção, os de nature
za jurídica, estatística e assessoria em questões trabalhis
tas para o conjunto das entidades. Comparando-se as asso
ciações e os sindicatos, esses últimos tendem a se especi
alizar na oferta de serviços voltados para problemas de na
tureza trabalhista. Já as associações têm um padrão mais 
diversificado, embora se concentrem na prestação de servi
ços voltados para assessoria nas áreas jurídica, comércio 
exterior, estatísticas e documentação, conforme os dados 
da tabela 4. 

Observe-se também que um número muito mais expres
sivo de associações do que de sindicatos publica periódicos 

regularmente como base de circulação de informações para 
os seus membros (76,47%), embora esta proporção seja tam
bém elevada para os sindicatos (52,63%). Com relação à ma

nutenção ou contratação de serviços de pesquisa, observa-se 
tratar-se de uma atividade ainda incipiente no conjunto das 

entidades de classe. Ainda assim, as associações numa pro

porção ligeiramente maior utilizam este instrumento. Estas 
tendências são apresentadas nas tabelas 5 e 6. 

Finalmente, no que se refere à capacidade analítica, as 
associações também se destacam: observe-se na tabela 7 que 
64,71 % das associações realizam análises de mercado com
parados a apenas 36,84% dos sindicatos. Com relação a ou

tros aspectos, como análise setorial de mercado, política am-
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bientaI e política externa, as associações revelam-se como pro
porcionalmente mais aparelhadas. 

Além dos dados apresentados, a pesquisa revelou, ainda 

que de maneira não sistemática, através de diferentes indi

cadores, mudanças no sentido da adoção de um modelo pro
fissional de gestão por várias entidades. Crescentemente, as 
entidades parecem estar adotando um formato de prestado

ras de serviços. Desta forma, as associações têm pautado sua 
atuação em moldes empresariais, procurando oferecer solu
ções para os problemas cotidianos enfrentados pelas empre

sas. Alguns exemplos ilustram esta tendência. 
A Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) 

se destaca como um caso marcante, embora não constitua 

exceção. A direção da entidade é totalmente profissionaliza
da. Há um conselho superior composto por empresários pro
priamente ditos ao qual o presidente-executivo responde, em 
última instância. Este presidente, no entanto, tem total au

toridade e representa a entidade para todos os fins, inclusive 
junto ao governo e à opinião pública. Evidenciando o novo 
caráter das entidades associativas, a Abiquim realiza uma 
série de atividades-meio que anteriormente eram desempe
nhadas independentemente por cada empresa. Tais ativida
des, que resultaram da necessidade de reestruturação das 
empresas em face da abertura econômica ocorrida na déca
da, tornam a entidade uma verdadeira empresa prestadora 

de serviços. Desde a manutenção de central de atendimento 
a clientes, até o oferecimento de cursos de MBA específicos 
para a área, a Abiquim realiza uma miríade de funções, além 
da mera representação de interesses. 

Várias são as entidades que apresentam diretores-execu
tivos, mas o grau de profissionalização varia bastante. Há 
casos como o da Abifarma (Associação Brasileira da Indús

tria Farmacêutica) que, assim como a já mencionada Abi
quim, possui verdadeiros presidentes-executivos que desem

penham até mesmo as atividades políticas da organização. 
Outras entidades mantêm empresários na posição de presi

dente e diretores em posições remuneradas, embora o grau 
de profissionalização apresente alguma variação. O IBS (Ins

tituto Brasileiro de Siderurgia) constitui um caso em que o 

coordenador executivo tem visibilidade similar à dos direto
res empresários. Numa situação um pouco diferente encon
tra-se a Abinee (Associação Brasileira da Indústria Eletroe
letrônica), na qual o presidente é empresário mas tem ao seu 
lado um vice-presidente-executivo responsável pelas funções 
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TA BELA 2 

Entidades que mantêm fluxo de informações 
com o Poder Legislativo · 

Fluxo de Comunica(_jões com: SIM % NÃO % TOTAL 

Congresso 47 62 ,67 28 37,33 75 

Assembléia Leg islat iva 37 49 ,33 38 50 6.7 75 

Câmara Municipal 25 33 ,33 50 66 ,67 75 

TABELA 3 

Contato das entidades com órgãos do Poder Público 

PRINCIPAIS ÓRGÃOS MUN. % EST. % FED. % 

Não citaram nenhum 47 62 ,67 33 44,00 13 17,3 3 

Citaram pelo menos um 28 37,33 42 56,00 62 82 ,67 

Tota l 75 75 75 

TABELA 4 

Serviços oferecidos pelas entidades 

SERVIÇOS N % ASSOC. % SINO. % 

Jurídico 54 72 ,00 19 55 ,88 32 84 ,21 

Estatístico e documentação 48 64,00 23 67,65 22 57 ,89 

Negociação 45 60,00 11 32 ,35 3 1 81 ,58 

Legislação trabalhista 44 58,67 11 32 ,35 30 78,95 

Comércio exterior 33 44,00 18 52 ,94 12 31 ,58 

Fiscal 30 40,00 9 26,47 18 47,37 

Ambienta l 29 38,67 13 38,24 14 36,84 

Tecnológica 29 38 ,67 12 35 ,29 14 36 ,84 

Apoio à pequeno empresa 26 34 ,67 12 35 ,29 11 28,95 

Total de entidades 75 34 38 
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de caráter administrativo. Nesse caso, ao contrário do que 

ocorre no IBS, o cargo técnico tem menos autonomia e visibi
lidade do que a liderança empresarial propriamente dita. 

Apesar desta ser uma característica mais típica das as

sociações paralelas extracorporativas, trata-se de um tra
ço também presente nas principais entidades oficiais. A 
própria Fiesp, ainda que não sem resistências internas, tem 

buscado separar as funções técnicas das funções de direção 
criando recentemente a figura do diretor-executivo: um pro
fissional em nível de diretoria remunerado para o exercício 
da função. A CNI, por sua vez, também apresenta essa du

plicidade de funções. Além do vasto corpo técnico atuando 
em diversas comissões temáticas, essa entidade apresenta 

em seu organograma três diretores-executivos em sua alta 
administração. 

Outra importante dimensão da profissionalização diz res
peito às relações das entidades com o governo. Com a cres
cente importância do Poder Legislativo no contexto das deci
sões políticas nacionais, diversas entidades mantêm escritó
rios, próprios ou contratados, para desempenhar as funções 
de lobby comumente denominadas de "relações governamen
tais". Quase toda a atividade de lobby é realizada por equi
pes de profissionais. Essa nova realidade tem contribuído, 
inclusive, para a consolidação de uma nova categoria profis
sional que é a de lobista dos interesses da indústria. 

A centralidade alcançada pela arena congressual tem im
pacto em inúmeras iniciativas do empresariado no sentido 
de modernizar e adaptar sua estrutura de representação de 
interesses às mudanças do perfil institucional do país. Movi
mentos importantes como a Ação Empresarial, diversas en
tidades de classe como a CNI, a Fiesp, a ABDIB, entre ou
tras, voltaram suas atividades para o Congresso, com o qual 

passaram a manter permanente intercâmbio, acompanhan
do a tramitação dos projetos de interesse para o setor empre
sarial. Dentro desta linha de evolução, alguns fatos merecem 
destaque. 

O primeiro está representado pela criação da Ação Em-

legislação portuária, atuou intensamente durante a revisão 
constitucional de 1995 e, mais recentemente, vem concen

trando sua atividade em tomo da tramitação da reforma tri
butária no Congresso. Mantém uma conexão mais estreita 

com a CNI e com o IBS (Instituto Brasileiro de Siderurgia), 
que lhe fornecem suporte organizacional, além de ter tam

bém vínculos com um número extremamente amplo de orga
nizações empresariais, o que lhe dá um grande poder de mo
bilização. Na avaliação das lideranças empresariais, trata-se 
de uma experiência que tem sido muito bem-sucedida, repre
sentando uma novidade na trajetória da estrutura de repre

sentação de interesses do empresariado brasileiro, à medida 
que sua meta é a defesa de interesses de teor abrangente, 

que afetam o conjunto do empresariado. 
Outra inovação associada à centralidade da atividade par

lamentar foi a criação da COAL (Coordenadoria de Assuntos 
Legislativos), no âmbito da CNI. Trata-se de uma assessoria 
para assuntos legislativos que tem por objetivo o acompa

nhamento dos trabalhos legislativos de interesse para o em
presariado industrial, fornecendo informações para as dife
rentes entidades de classe acerca dos principais projetos e ao 
mesmo tempo encaminhando aos parlamentares não apenas 
dados, mas sugestões formuladas pelas organizações empre
sariais. Há cinco anos, a COAL edita e circula nos meios 
empresariais a Agenda Legislativa, divulgando informações 

sobre os vários projetos em tramitação, explicitando a posi
ção das entidades de classe e suas principais propostas. 

A criação da COAL não é o único resultado do es
forço modernizador que vem alterando a forma 
de atuação da CNI. No decorrer da última déca

da, a tradicional entidade de cúpula do empresariado in

dustrial passou por uma revitalização que, se não pode ser 
entendida como uma transformação radical, permitiu-lhe 

alcançar maior dinamismo e representatividade. Uma das 
mudanças consistiu na reestruturação e ampliação dos seus 
conselhos temáticos, que passaram a formular propostas 

presaria!, em 1991, para acompanhar no Congresso a trami- , para diferentes áreas, tais como política industrial, desen
tação da Lei de Modernização dos Portos. Destituída de uma volvimento tecnológico, relações de trabalho, integração 

organização formal, a Ação Empresarial caracterizou-se des

de o início como um movimento dotado de alto grau de flexi
bilidade e de liberdade de ação, englobando um amplo leque 
de interesses, atuando em momentos estratégicos para a de
fesa de aspectos gerais da pauta empresarial. Além da nova 
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internacional, comércio exterior, meio ambiente, além de 

assuntos legislativos. Houve também uma importante mu
dança na composição destes conselhos, que passaram a in
corporar, ao lado das organizações corporativas, as associa

ções setoriais nacionais, como a ABDIB, a Abiquim, a Abi-



TABELA 5 

Entidades que mantêm peri.dico 

Entidade Per iódico % 

Sindicatos 20 52 ,63 

Associações 26 76,47 

Tota l 49 65 ,33 

TABELA 6 

Entidades que mantêm Instituto de Pesquisa 

INSTITUTO N % ASSOC. % SINDICAT. % 

Próprio 7 9,33 3 8,82 4 10,53 

Contratado 9 12,00 5 14,7 1 3 7,89 

Não possui 44 58,67 17 50,00 25 65 ,79 

Não responde u 15 20 ,00 9 26 ,47 6 15 ,79 

Tota l 75 34 38 

TABELA 7 

Capacidade Analítica das Entidades 

SERVIÇOS ANALÍTICOS N % ASSOC. % SINO. % 

Mercado 38 52 ,05 22 64,71 14 36,84 

Conjuntura Econômica 3 1 41 ,33 13 38,24 16 42 , l l 

Análise Setorial de Mercado 30 40,00 14 4 1,18 13 3 4,2 1 

Política Ambienta l 20 27 ,4 10 29,41 7 18,42 

Diagnósticos Políticos 18 24,66 8 23,53 8 21 ,05 

Política Econômico 16 2 1,92 6 17,65 7 18,42 

Política Externa 13 16,44 20,59 4 10 ,53 

Total de Entidades 75 34 38 
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nee, a Anfavea, entre outras. Outro aspecto da moderniza- desconstrução do antigo corporativismo, somada ao próprio 
ção da CNI foi a expansão e o aperfeiçoamento de seus qua- processo de transformação e adaptação graduais da estrutu

dros técnicos, bem como o reforço de suas funções de asses- ra de representação de interesses, sobretudo nas décadas mais 
soria em diferentes campos, além da produção e divulgação recentes, romperam com a prevalência do monopólio da re

de informações relevantes sobre as questões econômicas e presentação e a compulsoriedade de filiação como os parâme
políticas de interesse de seus associados. Através do seu tros para a atuação dos interesses organizados, passando so
departamento de pesquisas, passou a promover estudos para bretudo a imperar o caráter voluntário como motor da orga
avaliar o impacto das políticas governamentais sobre os di- nização coletiva. 

ferentes setores industriais, realizando ainda consultas sis-
temáticas sobre as opiniões dos empresários acerca dos ru

mos da economia e outros assuntos relevantes da pauta em
presarial. 

Um terceiro fato indicativo do processo de adaptação das 
organizações empresariais ao novo contexto foi a criação da 
ONIP (Organização Nacional da Indústria do Petróleo). Ca
racterizando-se como uma organização não-governamental 

de caráter mobilizador, a ONIP reúne os interesses da cadeia 
produtiva do petróleo em operação no país. Propõe-se a atuar 
como um espaço de articulação e de cooperação envolvendo 
os principais atores, a Petrobras, as empresas privadas, en
tidades de classe e órgãos governamentais, na busca de es
tratégias comuns para a expansão e o fortalecimento da ca
deia produtiva como um todo. Em outros termos, busca-se 
chegar a um consenso em torno de interesses comuns, para 
além das diferenças setoriais. Ao contrário das organizações 
anteriores, o alvo da atuação da ONIP é o Poder Executivo, 
destacando-se a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o Ban
co Central, o BNDES, os ministérios da Fazenda, Ciência e 
Tecnologia, Desenvolvimento e outros. Entre as entidades de 
classe, estão incluídos sindicatos e federações patronais, in
tegrantes da estrutura corporativa, ao lado das associações 
setoriais nacionais ligadas à cadeia do petróleo, totalizando 

P or outro lado, um importante componente deste novo 

ambiente institucional no que diz respeito à ação co

letiva é o fato de que poderia estar se desenhando 

uma assimetria, ainda maior do que aquela que se observara 
no âmbito do velho corporativismo, na capacidade de organi
zação dos interesses entre as classes. A desmobilização do 
sindicalismo, as altas taxas de desemprego e o declínio da 
política social contribuem para a intensificação desta desi

gualdade estrutural, sobretudo no plano das relações com o 
Estado em que a ação coletiva vem sendo reestruturada. Neste 
sentido, cabe indagar se as modalidades de acesso não esta
riam se desenhando de maneira ainda mais seletiva, rele

gando ao âmbito das práticas localizadas de governança e 
descentralização de políticas a incorporação dos setores su
balternos. 

O quadro de fragmentação dos interesses privados, da sua 
lógica de atuação pautada pela competição, somados aos no
vos padrões de acesso à coisa pública pela via de lobbies au
torizaria qualificar o conjunto destes processos na direção de 
uma certa americanização das relações público/privado que 
estariam a se institucionalizar. Neste particular, cumpre res

saltar num veio positivo, a grande capacidade de recomposi
ção e adaptação flexível da representação dos interesses, com 

cerca de 20 entidades empresariais. A articulação com o go- , um potencial muito rico de se institucionalizar nas mais dife
verno se dá através da montagem de uma rede de conexões rentes direções. Num veio não tanto alvissareiro, destaca-se 
envolvendo os diferentes atores, segundo um padrão infor- a possibilidade de apropriação diferenciada do espaço públi

mal, não havendo canais e arenas institucionalizadas de ne- co por interesses privados, os mais organizados entre os or-
gociação e de acesso. ganizados. 

conCLUSÕES 
Com relação aos atores organizados, a alteração funda

mental no novo ambiente institucional é o fato de que a ação 
coletiva passa a se pautar pela lógica da competitividade, isto 
é, pela operação de incentivos seletivos como o mecanismo 
fundamental da lógica de associação. Em outras palavras, a 
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Finalmente, se considerarmos a estrutura de representa
ção de interesses do empresariado industrial, podem ser de

tectados pontos de continuidade e de ruptura. Quanto aos 

primeiros, a estrutura formal permanece destituída de uma 
organização de cúpula de alto teor de abrangência que seja 
capaz de dar forma e expressão a interesses multissetoriais. 
Por outro lado, por fora da estrutura formal, como resultado 
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do processo adaptativo da última década, surgiram novas or- organizacional do empresariado industrial. Representam a 

ganizações voltadas para a articul_ação e mobilização de seto- busca de formas de ação capazes de contornar a heterogenei
res da produção industrial ou mesmo do conjunto do empre- dade, as clivagens e divisões internas, mobilizando interes
sariado, para a negociação junto ao Executivo ou ao Legisla- ses mais gerais e procurando articular formas concertadas 
tivo, tendo em vista a defesa de políticas de interesse da elas- de atuação. 

se empresarial em seu conjunto ou de alguns de seus seg

mentos mais expressivos. Este é, como foi visto, o caso da 

ONIP, representando os interesses da cadeia produtiva do 

petróleo e da Ação Empresarial, movimento integrado por 
mais de 50 entidades empresariais para acompanhar e in

fluir na aprovação de leis que afetam o funcionamento do 
mercado brasileiro, tais como a nova lei dos portos e das pa-
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tentes, além da reforma tributária. Trata-se de iniciativas e - m a i 1 
inovadoras que tendem a tornar mais dinâmico o complexo e - m a i 1 

diniz@un is y s .com.b 
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S. f. 1. Fawldade de aprender, apreender 

ou compreender; percep ção , 

apreensão, intelecto, intelectualidade. 

2. Qualidade ou capacidade de 

compreender e adaptar-se facilmente; 

capacidade, penetração, agudeza, 

perspicácia. 3. Maneira de entender 

ou interpretar; interpretação; 

4. Acordo, harmonia, entendimento 

reciproco; 5. Pessoa inteligente . 

Para o Banco BB M o conceito de inteligência está 

diretamente ligado ao de disciplina. Seja para compreender 

e adaptar-se ' as necessidades de cada cl iente. ou para 

obter os melhores resu ltados de acordo com os objetivos 

pré-estabelecidos. Em outras palavras: além de números, 

há muitas outras coisas importantes que nem aparecem 

no extrato da sua conta. 

B 
BancoBM 
Asset Management 

O Sig n ificado de Investir 

il 0800 26 8387 
www . bbmbankcom . br 






