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por que o somos, o nosso problema de retomada do cresciO Brasil inicia, em 2003, novo período governamental em mento tem pouco a ver com o que se passa no Primeiro Munsituação, pelo menos, desconfortável: economicamente estag- do. O estágio em que eles se encontram resultou de longa
nado e financeiramente frágil. Estamos perdendo a dimensão história que vem desde o século XIX sob a liderança sucessique antes nos situava entre as dez maiores economias do mun- va da Inglaterra e dos Estados Unidos, em condições de exdo. Sem desmerecer as reformas executadas após a derrota da ploração do trabalho, de péssimas condições de vida e de deshiperinflação, o trabalho exemplar de saneamento financeiro truição da cobertura florestal, que não podem ser hoje intene o relativo sucesso na estabilidade monetária, há que se reco- cionalmente reproduzidas, como caminhos aceitáveis para a
nhecer que não se reconstituíram as bases de uma retomada acumulação de riqueza. Tanto a primeira como a segunda
do crescimento econômico.
experiências se basearam em forte protecionismo que só deu
Além disso, a política adotada resultou em desequihôrio es- lugar à defesa e à prática incompleta do liberalismo comersencial das contas externas, requerendo entrada de capitais por cial depois de assegurada a respectiva posição hegemônica.
tempo indefinido. Continuamos um país economicamente subdeOs países que pretendem desenvolver-se não devem essenvolvido e não estamos conseguindo nos organizar para sair do quecer, portanto, que as nações de vanguarda consolidaram
impasse em que aparentemente nos encontramos. É que estamos há muito tempo, através de continuado crescimento, invejámetidos em uma camisa-de-força por nós costurada com aprova- vel nível de renda compatível com o bem-estar da maioria da
ção dos meios financeiros internos e externos. O atual constrangi- sua população. Toda a infra-estrutura já foi construída. As
mento decorre, em grande parte, da adoção, sem adaptação, dos questões a resolver se concentram na qualidade de vida, com
"fundamentos macroeconômicos" originados nos países desenvol- ênfase na preservação ambiental e nas oportunidades de travidos e recomendados pelos organismos supranacionais.
' balho. No campo estritamente econômico a preocupação cenEm nenhum momento de nossa História no pós-guerra es- tral é com a estabilidade da moeda, desde que mantido nível
tivemos tão cerceados na definição de uma estratégia nacional de atividade suficiente para arejar negócios e evitar excessie na escolha da correspondente política econômica. No passa- vo desemprego, a juízo dos respectivos Bancos Centrais.
Para nós, subdesenvolvidos, a necessidade de criação de
do fizemos isso de forma variada, por nossa própria conta, sem
empregos provém, não só da mudança estrutural que se proobstáculos externos intransponíveis.
Não existem aqui, hoje, grandes diferenças de opinião, a cessa no país, mas também da incorporação da parcela da
partir de uma perspectiva de longo prazo, quanto ao objetivo população que ainda não faz parte da economia de mercado
central de promover o desenvolvimento sustentável e eqüita- e da oferta de oportunidades de trabalho aos jovens cujo
tivo no país, com forte crescimento econômico, continuada número ainda decorre do tempo em que o crescimento demelhoria da distribuição de renda, redução rápida da pobreza mográfico era muito superior ao de hoje. Sem crescimento
absoluta e de grandes desigualdades regionais, e respeito ao econômico tornam-se difíceis tanto a construção da inframeio ambiente.
estrutura que nos falta como a redução da pobreza absoluOnde as coisas se complicam, e terrivelmente, é quando se ta que nos aflige.
discute a transição. O quê fazer, no curto prazo, para sair da
estagnação e da fragilidade externa e dar início ao desejado
novo ciclo de desenvolvimento? Como observador e ex-partici- Ili. Estatísticas mundiais evidenciam a diferensa de
pante de várias etapas do nosso processo de desenvolvimento, comportamento econômico entre subdesenvolvidos
aventuro-me a oferecer algumas reflexões sobre o problema e desenvolvidos
econômico dessa transição.
Fizemos há pouco tempo análise de estatísticas do Banco
Mundial1 , correspondentes aos períodos 65/80, 80/90 e 90/
li. Somos um país subdesenvolvido. Há diferensa
2000, considerando 72 países cdm mais de quatro milhões de
essencial entre os nossos objetivos e os do mundo
habitantes e PIB superior a quatro bilhões de dólares, classidesenvolvido
ficados segundo o nível de renda em dólar, pelo critério da
Como retardatários que somos, e sem entrar no debate do paridade dos poderes de compra.
20
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DIVISÃO POR PAÍSES

ANÁLISE DE ESTATÍSTIW DO BANCO MUNDIAL, CONSIDERANDO 72 PAÍSES COM MAIS DE 4 MILHÕES DE
HABITANTES EPIB SUPERIOR A 4 BILHÕES DE DÓLARES, CWSIFICADOS SEGUNDO NÍVEL DE RENDA EM DÓLAR

RENDA SUPERIOR A US$ 20.000

RENDA ENTRE US$ S.000 EUS$ 20.000

Dividimos os países em quatro grupos: 16 pobres, com renda inferior a US$ 2 mil, 19 no primeiro estágio de desenvolvimento, com renda entre US$ 2 mil e US$ 5 mil, e 22 em segundo estágio com renda entre US$ 5 mil e US$ 20 mil. O Brasil
está na transição de um para o outro grupo. O grupo dos ricos
ficou formado por 15 países, com renda superior a US$ 20 mil.
O crescimento médio dos países em desenvolvimento, nos
dois estágios, nos três períodos considerados, variou entre
3,0% e 4,8%, com a média geral, para todo o período de 4%,
valor este que tenho adotado como objetivo mínimo de crescimento para o Brasil. Metade do grupo dos países em desenvolvimento o superou nos últimos 35 anos. Alguns foram além
de 6%. O Brasil figura no primeiro período com 6,6%, desaparecendo das estatísticas nos dois períodos subseqüentes.
Já o grupo dos desenvolvidos cresceu em ritmo muito mais
baixo e, além disso, declinante de 3,1% em 65-80, para 2,7%,
e por fim 2,5% em 90-99.
Quanto à inflação, a análise se ateve às duas últimas décadas, com a mesma base estatística utilizada na análise do
crescimento. Adotaram-se valores medianos em lugar das
médias, para evitar influência excessiva de casos explosivos.
Por esse critério o nível anual de inflação dos países em desenvolvimento decresceu, entre as décadas de oitenta e noventa, de 11,9%para 10,3%no I estágio e de 15,9%para 9,4%,
no II estágio.
Tal como aconteceu com o crescimento, o grupo dos desenvolvidos registrou níveis de inflação muito menores, além
de decrescentes de 4,7% para 2,1%. É de se notar que, não
obstante esse declínio, manteve-se praticamente inalterada
a mediana mundial, que ficou entre 9,1% e 9,2% ao ano.
Ao classificarem-se os países pelo respectivo nível de in-

RENDA ENTRE US$ 2.000 EUS$ 5.000

RENDA INFERIOR A US$ 2.000

fiação, verifica-se, entre outras características, que na década de noventa a inflação menor que 3%, hoje considerada
civilizada nos países ricos, é privilégio desse grupo (14 em
15) e fenômeno ausente tanto nos países pobres (16) como
nos do I estágio de desenvolvimento (19). Foram dois, em 22,
os países no II estágio que a alcançaram.
Apenas quatro dos quarenta e um países em desenvolvimento atingiram crescimento médio superior a 4% e simultaneamente nível de inflação inferior ao ritmo de crescimento, tanto em uma como em outra década.
IV. Convém ter presente, como pano de fundo, a
evolu§ão do pensamento econômico

Entre as duas guerras mundiais as sociedades já industrializadas e a teoria econômica foram marcadas pela preocupação com a inflação da década de vinte, com os ciclos econômicos, com o colapso dos Estados Unidos em vinte e nove,
e com os fantásticos níveis de desemprego dos anos trinta,
sem muito interesse pelas conseqüências da crise sobre os
países menos desenvolvidos.
Depois da segunda guerra as atenções se voltaram para o
desenvolvimento econômico das nações não-industrializadas.
São marcos dessa época a constituição do Banco Mundial,
que estimulou a elaboração de projetos de desenvolvimento
nos países subdesenvolvidos, provendo assistência técnica e
apoiando-os financeiramente em condições de prazo e juros
privilegiados. Foi também dessa época a constituição, no
âmbito das Nações Unidas, da Cepal, que se dedicou à analise, do ponto de vista do mundo subdesenvolvido, das condições e causas do próprio subdesenvolvimento, e à proposição
de políticas econômicas condizentes.
OUTUBRO· NOVEMBRO · DEZEMBRO 2002
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Na evolução subseqüente foram sendo discutidas as relações entre o processo de crescimento econômico e a exploração da natureza. Primeiramente através dos trabalhos do
Clube de Roma sobre o processo de exaustão dos recursos
naturais não-renováveis. A seguir, com a discussão da poluição atmosférica associada às mudanças climáticas e outras
formas de degradação ambiental. Dela resultaram o relatório "Nosso Futuro Comum", da Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro.
O pensamento econômico tomou novos rumos na década
de 90, a partir da globalização e da tese dominante nos países da vanguarda econômica de que as políticas por eles adotadas servem indistintamente para os que ainda estão nos
primeiros estágios da tentativa de desenvolver-se. Expandese também o sistema de metas de inflação, que foi adotado
individualmente por oito países e, em bloco, pelos doze do
Banco Central Europeu. Os vinte que o adotaram são desenvolvidos, exceto dois a meio caminho (Portugal e Grécia) e
dois da América Latina (Chile e Brasil).
Infelizmente D.à s discussões sobre a política econômica tem
faltado, muitas vezes, o reconhecimento das nítidas e essenciais diferenças entre o comportamento dos desenvolvidos e
o dos "outros", e, entre estes, as diferenças que decorrem da
dimensão dos países.
V. Preservar a auto-estima. Foi muito que iá fizemos
em termos de desenvolvimento econômico

A economia mundial está em contínua mutação e é natural que o pensamento econômico também se renove. Não há
razão no entanto para que, à luz do pensamento em moda e
das condições do momento, se deprecie, como se tem feito, o
que aqui se pensou e se realizou no passado, em condições
diversas.
Foi muito que fizemos, pelo desenvolvimento, em termos
de concepção e de realização, não obstante os erros que também cometemos 2 •
Tenho adotado a denominação de "O Tempo Ganho", para
o período 1948/80. O esforço feito nesse período resultou no
crescimento da economia nacional ao ritmo médio anual de
7,4%, por 33 anos, quando as contas do governo apresentaram-se positivas, excetuado o período de crise e recuperação
de 1962/64. Foi a época de atitudes ousadas, a maior parte
22
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das quais economicamente bem-sucedida. Construímos forte
infra-estrutura e criamos base industrial diversificada, esta
última sem equivalente contemporâneo no mundo em desenvolvimento.
Mas fizemos isso com inflação em nível alto. Em termos
medianos o confronto entre os indicadores de crescimento e
inflação no período mostra que no "Tempo Ganho" o crescimento anual se situou no nível de 6,8% e a inflação em 25%.
Esta fase da industrialização, de grande desenvolvimento, e
de inflação alta, marcou profundamente uma geração inteira.
Perdemos o rumo a partir da década de oitenta, ao mesmo tempo em que ocorriam importantes modificações no exterior tanto no campo das idéias como da política internacional. A inflação disparou, os surtos de crescimento não se
mantiveram. Cometeram-se erros sucessivos de política econômica, principalmente com planos incompletos. Foi "O Tempo Perdido" quando o PIB per capita ficou estacionado.
Veio então o processo de recuperação durante o qual foi
dominada a hiperinflação, mas não se logrou retomar o crescimento econômico. Nesta fase fomos alcançados por choques
financeiros provenientes de crises exteriores e surgiram crises financeiras próprias.
É verdade que o clima externo não nos foi desfavorável
mas, enquanto perdíamos e não reencontrávamos o rumo do
crescimento, outros subdesenvolvidos o faziam sustentadamente, conforme evidência empírica anteriormente apresentada. Na comparação com o mundo desenvolvido, em função
da relação entre o PIB brasileiro e o dos Estados Unidos, a
nossa posição relativa melhorou continuadamente, desde 2,8%
em 1947 para mais de 8% em 1980. Ficamos estacionários
daí até 1997, caindo para o nível de' 7,6%, em 2001.

VI. Não esquecer que somos um grande país no
coniunto dos subdesenvolvidos

Estamos passo a passo, perdendo a oitava posição que
ocupávamos, até há pouco tempo, entre as maiores economias do mundo em termos de produto interno bruto. Mas,
apesar do declínio recente, ainda somos importantes: quinto
país em área e população, presença na política internacional
e sólida base na economia real que oferece diversificadas oportunidades de produção.
Nas atividades básicas figuramos em posição de destaque
entre os dez maiores produtores de açúcar, café, oleaginosas,.
milho, cacau, arroz e algodão. Na mineração, com o ferro,

li
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estanho, alumínio, níquel e ouro. Somos fracos no carvão e
no gás mas podemos caminhar para uma forte expansão no
petróleo, onde o governo reteve poderoso instrumento de ação,
que poderá propiciar, rapidamente, sensível melhoria nas
nossas críticas contas externas3 .
O país possui, ainda, uma estrutura industrial das mais
diversificadas, entre os subdesenvolvidos, com setores competitivos no cenário internacional.
A nossa economia real é tão forte que consegue conviver
.com a alta tributação e absurdas taxas finais de juros, em
um ambiente de inadmissível fragilidade financeira.

ção do sistema de responsabilidade fiscal, pela ampla aceitação pública que obteve, após intensa discussão, não obstante a sempre impopular restrição que dela resulta para a
liberdade de gastar dos administradores de recursos públicos. É um processo em curso que, conjugado à eliminação
dos bancos estaduais, modifica substancialmente a gestão
dos recursos públicos.
Há, todavia, que evitar a associação desta opção, que se
pretende permanente, à meta quantitativa do "superávit primário" das contas públicas, que não passa de instrumento de
uma política macroeconômica ocasional.

VII. Rever algumas op~ões estratégicas

Inabalável Fé no Mercado

As idéias e as opções estratégicas dominantes vão variando à medida que o tempo passa. É natural que se façam revisões periódicas. Na quadra presente há que rever algumas
opções que foram adotadas de forma simplista.

No exterior a evolução do pensamento econômico, paralela à profunda e complexa reestruturação da economia mundial é fundada na tese, indiscutível em princípio, da superior
eficiência dos mecanismos de mercado na organização econômica da sociedade. Nos países da vanguarda econômica o
aperfeiçoamento dos mercados competitivos resultou de longa evolução histórica, embora as práticas intervencionistas
sejam ainda de maior freqüência e amplitude nessas economias do que os propagandistas da necessidade de decisões
soberanas do mercado tentam fazer crer.
Aderimos incondicionalmente, no Brasil, à economia de
mercado, motivados também pela constatação das conseqüências negativas do exagero e da eternização dos artificios introduzidos pelo Estado em nossa vida econômica. Essa opção
geral propiciou resultados práticos positivos no forte impul-

Responsabilidade Fiscal e Superávit Primário

De grande significado foram os resultados das operações, na sua maioria bem conduzidas, de saneamento financeiro na União e na maioria dos estados e grandes municípios, com a explicitação dos passivos antes ocultos. Foi importante a privatização ou liquidação dos bancos estaduais
que representavam drenos permanentes de dinheiro público, apesar da conseqüência negativa, porém inevitável, representada pelo aumento da dívida pública interna. Fenômeno peculiar e de grande significado ocorreu na implanta-
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so ao processo de modernização das estruturas econômicas
nacionais. Mas é forçoso reconhecer-se que a incorporação de
populações hoje à margem e a reconstrução da infra-estrutura de serviços públicos não se farão exclusivamente com a
lógica dos mercados.
O exagero com que se optou pelo dogma da não-intervenção nos legou dois desastres práticos marcantes, no desabastecimento de energia elétrica e no desequilíbrio das
contas externas, fruto este da presunção de que o bom comportamento das autoridades monetárias e fiscais asseguraria o fluxo de capitais necessário à cobertura do déficit em
conta corrente.

Na atual configuração das finanças internacionais, com o
encolhimento dos bancos oficiais e o predomínio do setor privado, os fluxos de capital cresceram de forma impressionante e os países em desenvolvimento tenderam a endividar-se,
com especial exagero da parte do Brasil que assumiu a maior
das dívidas externas.
Nesse contexto se apresenta como questionável, para os
subdesenvolvidos, a amplitude da abertura financeira, especialmente no que se refere ao significado, para eles, dos investimentos externos, e da sua dependência desses capitais,
acompanhados ou não de contribuição tecnológica.
Redu~ão

do Estado e Responsab!lidade da Iniciativa Privada
Abertura Comercial e Financeira
O movimento quase universal de repúdio ao Estado inHá uma diferença profunda entre os dois movimentos de tervencionista foi incorporado ao ideário contemporâneo
abertura, respectivamente no campo comercial e financeiro. de grande parte dos subdesenvolvidos, entre os quais o
A abertura comercial proposta pelas nações industria- Brasil, onde houve, no passado, um exagero na criação e
lizadas se baseia na convicção de que a expansão do co- manutenção de empresas estatais, muitas vezes em ativimércio internacional é benéfica para todos os participan- dades em que a sua presença era desnecessária, senão intes, plenamente industrializados ou não. Ponto. A abertu- conveniente.
Reduzir a intervenção do Estado como agente econômico
ra comercial é aceita, em princípio, pelos dois lados desde
que ressalvados interesses específicos, em geral não-eco- é diretriz aceita, muito embora se reconheça que tenha sido
nômicos. Muitos países em desenvolvimento a ela aderi- aplicada, por vezes, apenas para atender à necessidade de
ram. No nosso caso a abertura unilateral, embora se te- caixa dos Tesouros federal e estadual.
nha feito sem possíveis contrapartidas, concorreu para
Não há, no entanto, justificativa para privatizar funinegável movimento de conquista de competitividade em- ções tradicionais do Estado, como se este fosse desnecessápresarial em determinados setores mais aguerridos. Infe- rio. E não há, também, porque, nos países em desenvolvilizmente, ocorreu também a destruição de outros, alguns mento, abrir mão de instrumentos de ação estatal em setodos quais talvez pudessem ter sido recuperados mediante , res de especial relevância ou dificuldade, que permitam ao
apoio discreto do Governo.
governo neles influir diretamente na luta pelo desenvolviJá a abertura financeira é de fato uma proposição unila- mento.
teral dos mais ricos e capitalizados visando principalmente
É fundamental, para nós subdesenvolvidos, pensar na
benefícios para empresas e instituições financeiras neles promoção do crescimento da economia real e das atividades
sediadas, que requerem a máxima liberdade para os seus produtivas. No entanto, a opção de delegar à iniciativa priinvestimentos e fluxos de capital, com mínimo risco. Não vada a principal responsabilidade se fez de forma contradiexiste, neste domínio, nem argumentação teórica sólida nem tória com a política macroeconômica que resultou na absorevidência estatística de vantagens genéricas para os países ção, pelo Estado, de substancial parte da poupança nacioem desenvolvimento. Além disso, e paralelamente à aber- nal, para cobertura de suas despesas correntes. Retiraramtura em escala mundial, crises financeiras localizadas se se, por conseqüência, os recursos de financiamento de que
espalham com velocidade espantosa a outros países, consi- necessita o setor privado para exercer a missão que lhe é
derados frágeis pelo mercado. Essas crises, de origem in- atribuída.
terna, são acentuadas pelas "avaliações de risco" de agenPor fim qualquer que seja a proporção entre o esforço prites do mercado financeiro, de idoneidade e competência nem vado e público, não se justifica o abandono em que está o
sempre convincentes.
planejamento estratégico nacional.
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VIII. Imobilismo e Dogmatismo na Política
Macroeconômica
Não é objetivo desta nota analisar a evolução recente da
economia brasileira, mas forçoso é reconhecer-se que a política macroeconômica e as opções estratégicas adotadas, conjugadas às vicissitudes da economia mundial, levaram o país
a um impasse, não obstante os esforços no sentido da modernização do país, de saneamento financeiro do Estado e da
reconhecida competência da administração do Banco Central
nas ações de prazo curto. Não se logrou dar partida em um
novo ciclo de crescimento nem se construiu um quadro macroeconômico sólido para sustentar essa partida.
O imobilismo do governo, na área econômica, passou a se
sustentar, cada vez mais, em atitudes dogmáticas sobre os
méritos dos chamados "fundamentos macroeconômicos" adotados, entre os quais o de que a sua política de estabilidade

IX. Visão de Curto e de Longo Prazos
Nas discussões sobre as diretrizes de uma nova política
econômica que possibilite a reversão desse quadro, tem faltado, a meu ver, suficiente atenção quanto à distinção entre
os pontos de vista, de curto e de longo prazos, em que as pessoas se colocam.
A visão de curto prazo vem sendo dominante no Brasil
desde a hiperinflação que vivemos, acentuando-se desde a
luta contra a hiperinflação. A sustentação da estabilidade da
moeda passou a prioridade nacional, com ampla adesão da
opinião pública. Os instrumentos de ação adotados, todos de
curto prazo, impuseram, todavia, um comportamento ciclotí-

monetária seria pré-requisito para o início de novo ciclo de
desenvolvimento, e que este viria independentemente de
quaisquer "políticas industriais" específicas. Esses fundamentos foram sendo cada vez mais postos em dúvida, tanto em
meios profissionais como empresariais e mais ainda pela sociedade como um todo, esta através das recentes eleições.
A estabilidade possível foi alcançada por volta de 1999,
em grande parte à custa de uma política de valorização cambial que resultou em enormes déficits em conta corrente
que geraram perigosa dívida externa e o saneamento financeiro do Estado se fez à custa de rápido e elevado endividamento interno, não obstante a venda de grande parte do

mico à economia nacional, em cujo clima não há lugar para a
continuidade do crescimento econômico em ritmo adequado,
nem se asseguram aos empresários privados condições de
promover os investimentos, de médio para longo prazo, requeridos para a expansão da capacidade produtiva. Apesar
da relativa estabilidade alcançada, esteve sempre dominante o receio de que uma expansão econômica imprudente viesse desencadear a volta da inflação, inclusive como indicação
permissiva para a sociedade como um todo.
A segunda visão, de longo prazo, abandonada desde que o
país perdeu o rumo, retornou à cena após a derrota da hiperinflação, quando muitos julgaram que já se tornara possível

patrimônio nacional. O conjunto resultou na vulnerabilidade financeira externa que nos levou, por três vezes, a recorrer ao FMI.
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promover, de novo, o crescimento econômico, objetivo indiscutível de um país subdesenvolvido. A equipe econômica recusou-se a rever diretrizes nesse sentido. Os objetivos de longo
prazo voltam à tona, agora com mais força, por ocasião da
renovação política.
Na visão de longo prazo o objetivo central é expansão
da capacidade produtiva, que é comumente associada, nos
meios econômicos, ao conceito de Produto Potencial. Ela decorre das terras e recursos naturais prontamente utilizáveis,
da mão-de-obra disponível e da capacidade existente das instalações físicas de produção. Essa expansão requer tempo variável conforme a natureza da capacidade adicional requerida. É clássica, para nós brasileiros, a referência aos setores
que requerem investimentos de longo prazo de maturação,
representados pela energia e pelos transportes. Foram classificados como "pontos de estrangulamento", no plano de desenvolvimento do governo Kubitschek, e agora voltam a se
apresentar de forma dramática.
Na visão de longo prazo o objetivo é ampliar continuadamente o Produto Potencial. Na perspectiva de curto prazo, a
tentativa, seja da parte do governo, seja do setor privado, de
precipitar a expansão da produção além dos limites do produto potencial do momento resulta em pressão sobre a demanda de fatores que se tornam escassos e têm os seus preços elevados, gerando impulsos inflacionários.
Há nesse ponto convergência entre a posição teórica e a
evidência empírica, a que antes me referi, segundo a qual os
países subdesenvolvidos que promoveram e alcançam mais
forte crescimento tendem a apresentar nível de inflação superior ao próprio ritmo de crescimento.
Essas constatações não justificam, todavia, qualquer retorno à tese ultrapassada de que um certo grau de inflação
favoreceria o crescimento, mas apontam tão-somente para a
dificuldade de sustentação de outra tese, hoje em voga, de
que a estabilidade monetária, por si só, propiciaria aos países subdesenvolvidos o crescimento de que necessitam.

X. Em Busca de um Novo Caminho

Estas reflexões estão limitadas aos aspectos econômicos
da transição que ora se inicia e na qual teremos que nos livrar da camisa-de-força financeira em que nos encontramos,
no mais breve espaço de tempo possível, para que possamos
encontrar o nosso próprio caminho da expansão econômica.
Mas o novo governo terá, simultaneamente, outras tarefas,
no domínio social e das reformas institucionais incompletas.
E terá que compatibilizar o conjunto de ações.
Em todos esses domínios as perspectivas de curto e de
longo prazos estarão simultaneamente presentes no período
de transição.
É imperioso rever, com liberdade de pensamento, e com
pragmatismo, as opções estratégicas até aqui adotadas, não
com o sentido de rejeição mas sim de promover correções, em
função da experiência vivida, evitando novos dogmatismos.
Estão disponíveis muitas análises, entre as quais uma coletânea recém-publicada com trinta e uma contribuições sobre
os problemas econômicos4 • Nela se evidencia a terrível dificuldade que decorre do inter-relacionamento de fatores que compõem o complexo quadro nacional, que deixa poucas aberturas
através das quais possa ser encontrado um caminho para iniciar investimentos produtivos, sem agravar o precário equilíbrio em que nos encontramos, sendo quase consensual que o
esforço inicial há de apoiar-se na expansão das exportações, e
na contenção das importações, para que se acelere o processo
de redução da dependência e da vulnerabilidade externa.
O período de transição é, infelizmente, muito limitado, e
nele há que se escolher as ações de curto prazo, ao mesmo
tempo em que se formula estratégia nacional de longo prazo,
com a definição da nossa política externa, diante de um cenário internacional perigoso. A tarefa dependerá de imensa vontade e da maior humildade. O sucesso também dependerá,
como sempre, da sorte.
e - m a i 1: a d 1e i t e @ a m e h a m r i o . e o m . b r

NOTAS
1 - Antonio Dias Leite - "Crescimento Econômico: a evidência estatística mundial", em "O Novo Governo e os Desafios do Desenvolvimento",
José Olympio Editora, novembro de 2002.

3 - Ver: Antonio Dias Leite - "Retorno à Economia Real 1 - Mineração
e Petróleo" II - " Energia Elétrica e Recursos Hídricos", publicados no
Valor Econômico, dias 7 e 19 de novembro de 2002.

2 - Antonio Dias Leite - "Crescimento Econômico", José Olympio Editora, 1999

4 - "O Novo Governo e os Desafios do Desenvolvimento", José Olympio
Editora, novembro 2002.
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s crianças se tornarão profissionais
liberais, artistas ou marginais".1
Essa frase tem um tom exagerado,
mas dela pode ser feita a leitura de
que as crianças e jovens devem enxergar no quadro de possibilidades
futuras uma inserção na sociedade a partir das categorias
ocupacionais ligadas às áreas técnicas e científicas e à arte e
cultura, independentemente da origem socioeconômica. Se
as crianças que vivem em um ambiente familiar de baixo nível socioeconômico não tiverem oportunidades de alcançar
melhores posições sociais, os destinos podem ser cada vez mais
marcados por outras possibilidades de "crescer na vida", como
a entrada para atividades ilegais e/ou criminosas, mesmo que
seja às custas de uma vida curta.
O mais interessante a destacar aqui, no entanto, é que
essa frase contém a motivação de fundo para o estudo sobre
mobilidade social intergeracional desenvolvido nesse trabalho. Se a reprodução das desigualdades de oportunidades pode
levar a comportamentos de risco para o convívio social como
resposta às crescentes dificuldades cotidianas materiais e
simbólicas colocadas por questões ligadas à justiça social, é
importante analisar as possibilidades de mobilidade social
intergeracional e sua evolução ao longo do tempo para compreender melhor o processo de desenvolvimento socioeconômico.
A idéia é que a mobilidade social intergeracional reflete a
distribuição de oportunidades na sociedade, ou seja, as chan-

SE AS CRIAN ÇAS QUE VIVEM EM UM
AMB IENTE FAM ILIAR DE BAIXO NÍVE L
SOCIOECONÔMICO NÃO TIVEREM
OPORTUNIDADES DE ALCANÇAR
MELHORES POSIÇÕES
SOCIAIS, OS DESTINOS

ces relativas das pessoas atingirem determinada posição no
sistema de estratificação social de acordo com a origem sócioeconômica da faID11ia e, portanto, pode ser utilizada como um
indicador social.
Pastore e Silva (2000) mostram que o Brasil apresenta
uma elevada e crescente taxa de mobilidade social indicando, a princípio, o funcionamento de uma sociedade muito dinâmica. No entanto, os movimentos na estrutura social entre gerações são de curta distância, o que acaba por reproduzir em grande medida as elevadas desigualdades socioeconômicas. Isso pode ser explicado tanto pelo reflexo na estrutura ocupacional do estilo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil nos últimos 50 anos quanto pela fragilidade
das instituições que representam canais de mobilidade, como
a escola.
E como anda a mobilidade social no Rio? Se, por um lado,
os indicadores sociais referentes à escolaridade, mortalidade
infantil, esperança de vida apresentam uma melhora inquestionável nesse período, por outro lado, a perda de dinamismo
da economia fluminense combinada com a estabilidade da
desigualdade de renda, colocam dúvidas em relação ao comportamento das oportunidades de mobilidade social entre gerações.
Esse trabalho tem, então, como objetivo principal analisar a evolução temporal da mobilidade social intergeracional
no estado do Rio de Janeiro com intuito de verificar o comportamento e as possibilidades de movimentações dos diversos grupos ocupacionais na estrutura social. Com isso, busca-se evidências empíricas para avaliar se houve uma melhora ou piora nas possibilidades de movimentação na estrutura social de acordo com a origem socioeconômica ao longo
das duas últimas décadas.

1. Classificação dos estratos sociais e definição de
mobilidade social intergeracional

PODEM SER CADA VEZ
MAIS MARCADOS
POR OUTRAS
POSSIBI LI DADES
DE " CRESCER
NA VIDA"

A construção dos estratos ocupacionais é um ponto extremamente delicado nos estudos sobre mobilidade social, pois
representa fazer escolhas conceituais e teóricas sobre posição social e, portanto, determina as possibilidades de análise
sobre o tema. Essas escolhas podem ser sumariadas em dois
caminhos na literatura empírica: a corrente que considera a
hierarquia social em que as ocupações podem ser ordenadas
segundo status socioeconômico e a corrente em que as dife-
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TABELA 1

Composi~ão

e Slolus Socioeconômico Médio dos Nove Estratos Ocupacionais

CATEGORIAS OCUPACIONAIS

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES

1.

Trabalhador de cultura , trabalhador rural autônomo,
pescador, seringueiro

11 ,94

li. Serviços domésticos

Empregado doméstico, porteiros, vigias, lavadeira, lixeiro

13 ,88

Ili. Trabalhadores do setor tradicional

Pedreiro, pintor, costureiro, alfaiate, sapateiro, marceneiro

15,98

IV. Trabalhadores da indústria
moderna e dos serviços gerais

Vendedor, cozinheiro, garçom , mecânico,
ferramenteiro e ajustador mecânico

18,31

V.

Comerciante conta própria, dono de hotel e pensão
por conta própria, outros proprietários conta própria

21 ,33

VI. Técnicos e trabalhadores
de escritório

Professores l º grau, secrretárias, auxiliares administrativos,
praça militares, eletricistas

27,73

VII. Empregadores urbanos

Industriais, comerciantes, donos de hotel e pensão ,
outros proprietários empregadores

35,31

VII.Admin istradores, gerentes
e supervisores

Administradores e dirigentes do comércio,
do serviço público, da indústria

45 ,42

IX . Profissionais libera is

Engenheiros, médicos, prof. ensino superior, magistrados

76,76

Trabalhadores rurais

Proprietários conta própria

STATUS MÉDIO

Fonte : Censo 1991 - Brasil

TABELA 2

Mobilidade Social lntergeracional no Rio de Janeiro e Brasil
1976

1988

1996

VAR (96-76)

VAR (96-88)

Imobilidade

20,2

20,4

20,6

2,1%

1,0%

Descendente

18,1

20,5

25 ,3

39,9%

23 ,4%

Ascendente

61,7

59,0

54,0

-12,4%

-8 ,5%

Imobilidade

41,7

30,8

29,7

-28,7%

-3,4%

Descendente

11,5

11 ,8

14,7

27,9%

24,2%

Ascendente

46,9

57,4

55,6

18,7%

-3 ,1%

100

100

100

RIO DE JANEIRO

BRASIL

Total

Fonte: PNADs 1976, 1988 e 1996
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NO RIO, A GRANDE
MAIORIA (80%) DOS
INDIVÍDUOS CONSEGUE
SEGUIR UM CAMINHO
DIFERENTE DO PAI NO
MERCADO DE
TRABALHO,
PARA MELHOR
OU PIOR

renças entre os grupos ocupacionais são determinados a partir da relação com os meios de produção ou de acordo com a
posição de mercado e de trabalho, sem necessariamente expressar uma hierarquia social. .
O caminho adotado foi um tanto eclético, já que se combinou uma hierarquia das ocupações segundo o status socioeconômico - medido pela renda esperada dada a escolaridade
e idade 2 - com alguns recortes fundamentais para diferenciar os grupos:
• separou-se trabalhadores rurais dos urbanos;
• considerou-se a divisão entre proprietários empregadores,
proprietários conta própria e empregados;
• utilizou-se o recorte manual e não-manual;
• separou-se os profissionais dos não-manuais de rotina.
Com isso, foram construídas "situações de classe" segundo as posições de mercado e de trabalho, que determinam
chances de vida diferentes, e definem um sistema de estratificação social que representa uma certa ordenação feita por
semelhanças no status socioeconômico, mas também revela
recortes fundamentais que definem características afins no
mundo do trabalho. A tabela 1 apresenta, então, os estratos
32
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sociais utilizados nesse trabalho com algumas ocupações representativas e o status médio por estrato ocupacional.
A vantagem é que esse tipo de classificação permite avaliar se houve melhora ou piora entre gerações em termos de
inserção socioeconômica medida pela posição do estrato ocupacioanal e também analisar as barreiras entre estratos que
têm afinidades em termos de posição no mundo do trabalho.
A desvantagem é que ela é imperfeita tanto no que se refere
à ordenação das ocupações nos estratos, visto que existe um
overlapping de status, quanto a uma definição pura de características afins do conteúdo e do tipo de trabalho. 3
A partir dos nove estratos criados aqui para representar
a posição socioeconômica dos pais e dos(as) filhos(as) foi possível calcular as taxas de mobilidade com as freqüências na
matriz de mobilidade social. Os movimentos entre origem (estrato do pai) e destino (estrato atual do(a) filho(a) com 30 a
55 anos) caracterizam a mobilidade social intergeracional.
Como os estratos foram ordenados de forma crescente, quando o estrato atual dos(as) filhos(as) for maior que o do. pai,
define-se a mobilidade ascendente e, quando for menor, a
descendente. Aos filhos(as) que permaneceram no mesmo
estrato do pai, carateriza-se a situação de imobilidade.
Assim sendo, na seção seguinte analisar-se-á a evolução
das taxas absolutas de mobilidade social no Rio, comparativamente à média brasileira, levando-se em consideração os
movimentos verticais na estrutura social (mobilidade ascendente ou descendente), com intuito de avaliar as possibilidades de movimentação dos indivíduos no sistema de estratificação social entre gerações ao longo do tempo.

2. Evolução das taxas de mobilidade social
intergeracional
A mobilidade social no Brasil é alta, quando comparada
com outros países4, e cresceu entre 1976 e 1996, como pode
ser visto na tabela 2. No Rio, a mobilidade é ainda maior e
permanece praticamente no mesmo patamar, revelando que
o peso da origem familiar na determinação da posição dos
indivíduos no sistema de estratificação social é, a princípio,
muito pequeno. Com uma taxa de imobilidade praticamente constante ao nível de 20%, isso quer dizer que no Rio a
grande maioria (80%) dos indivíduos consegue seguir um
caminho diferente do pai no mercado de trabalho, para
melhor ou pior.

TABELA 3

Evolu~ão da Mobilidade Social por Unidade da Federa~ão

1976
Rio de Janeiro

1996

VAR (96-76)

IMOB.

DESC.

ASC.

IMOB.

DESC.

ASC.

IMOI.

DESC.

ASC.

20 ,2

18,1

61,7

20,6

25 ,3

54,0

0,4

7,2

-7,6

Espírito Santo

39 ,3

7,9

52 ,8

35,0

11 ,8

53 ,2

-4,3

3,9

0,4

São Paulo

24 ,6

12,1

63 ,3

19,8

15 ,5

64 ,8

-4,9

3,4

1,5

Rio Grande do Norte

39,9

10,8

49 ,3

30,2

12 ,7

57, 1

-9,7

1, 9

7, 8

Santa Catarina

45 ,2

7,8

47 ,1

33 ,7

11 ,2

55,0

-11,4

3,5

7,9

Bahia

55 ,2

10,3

34,5

44 ,4

12 ,2

43,4

-10,8

1,9

8,9

Rio Grande do Sul

45 ,6

13,5

40 ,9

29 ,7

18,0

52,4

-15,9

4,4

11 ,5

Minas Gerais

49,3

8,9

41 ,8

31 ,9

13,9

54,2

-17,4

5, 0

12,4

Pernambuco

55 ,6

12 ,0

32 ,5

36,9

15 ,2

47 ,9

-18,7

3, 2

15,5

Paraná

50,1

8,5

41,4

31, 1

11 ,7

57,2

- 19,0

3,3

15,7

Ceará

59,4

10,7

29 ,9

41, 1

11 ,3

47,6

- 18,3

0,6

17,7

Piauí

70,3

3,0

26 ,7

45,7

9 ,3

44 ,9

-24,5

6,3

18,2

Paraíba

64,6

5,7

29 ,8

38, 1

9 ,2

52 ,7

-26,5

3,5

23,0

Sergipe

59,8

9,7

30,5

33,2

12, 1

54,6

-26,6

2,5

24, 1

Alagoas

64,4

14,7

20 ,9

40,6

11,9

-23,8

75 ,9

7,0

17,l

49,5

6,4

-2,8
-0,6

26,6

Maranhão

47 ,5
44,0

-26,4

27,0

Fonte : PNADs 197 6 e 1996

TABELA 4

Evolu~ão

da Mobilidade Social por Estrato Ocupacional
1976
IMOB.

DESC.

DIF (96-76)

1996
ASC.

IMOB.

DESC.

ASC.

IMOI.

DESC.

ASC.

RIO DE JANEIRO
1.

Trab . Rurais

83 ,8

16,2

67,0

33 ,0

- 16,9

16,9

0,0

li.

Serv. Domésticos

6,6

31 ,5

61 ,8

8 ,5

50,5

41 ,0

1,9

19,0

-20,9

Ili. Trab . lnd. Trad.

16,9

27 ,3

55,7

21,8

37 ,0

41 , 1

4,9

9,7

-14,6

IV. Trab . lnd . Mod./serv.

18,8

19, 1

62, 1

26 , 1

27 ,8

46 , 1

7,3

8,6

-15,9

9, l

15,2

75,6

12,2

28 ,9

58,9

3, 1

13,6

-16,7

VI. Não-manuais rotina

22,7

12,7

64 ,6

23,3

14,0

62 ,7

0,6

1,3

-1 , 9

VII. Empregadores

V.

Conta própria

20,0

4 ,9

75,2

10,8

12 ,4

76 ,8

-9, 1

7,5

1,6

VIII. Administradores

9 ,6

5 ,8

84,6

12,0

6 ,7

81 ,3

2,4

0,9

-3,3

IX . Profissionais

13,4

86,6

19,0

81 ,0

5,6

0, 0

-5,6

-2,5

2,5

0,0

BRASIL
1.

Trab . Rurais

li.

Serv. Domésticos

92,4

7,6

89 ,9

1O,1

3,2

21,7

75,1

65 ,6

1,6

7,9

-9,5

16,2

18,0

65,9

4,8
16,0

29 ,6

Ili. Trab . lnd . Trad .

21 ,9

62 ,2

-0,2

3,9

-3,7

IV. Trab . lnd . Mod./serv.

14,0

16,5

69 ,4

17,9

17,9

64,2

3,9

1,3

-5,2

V.

14,6

12 ,8

72 ,6

l 0,7

16,5

72,7

-3,9

3,8

O, 1

Conta própria

VI. Não-manuais rotina

20,4

8,3

71,3

16,6

lo, 1

73,3

-3,8

1,8

2, 0

VII. Empregadores

14,7

5 ,4

79 ,9

9 ,6

8 ,5

81,9

-5,0

3,0

2,0

VIII.Administradores

8,7

7, 1

84,3

8,3

3 ,7

88,0

-0,4

-3,4

IX . Profissionais

16,2

83 ,8

14,5

85 ,5

-1,7

0,0

3, 7
1,7

Fonte: PNADs 197 6 e 1996
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No início do período tanto a mobilidade ascendente quanto a descendente eram maiores no Rio. Ou seja, as possibilidades de mudanças de categoria ocupacional entre as gerações de pai e filho(a) - e, portanto de condição socioeconômica - , tanto para cima quanto para baixo, eram relativamente maiores no Rio. No final do período, no entanto, somente a
mobilidade descendente é maior.
Em outras palavras, o Rio registra um comportamento
temporal diferente com a queda da taxa de mobilidade ascendente quando comparado com a média brasileira.5 Mas
será que este é um comportamento realmente específico do
Rio de Janeiro?
Os dados da tabela 3 sobre a mobilidade social por estado
mostram que sim. 6 Somente o Rio de Janeiro teve uma queda da mobilidade ascendente e manteve a taxa de imobilidade praticamente constante. Esse poderia ser um fenômeno
de ponto de partida, isto é, como o Rio tem alta taxa de mobilidade ascendente já em 1976 as chances de cair seriam maiores. No entanto, verifica-se que São Paulo registra a maior
taxa de mobilidade ascendente entre os estados brasileiros
em 1976 e continua crescendo em 1996.
Uma observação interessante que pode ser feita a partir
da tabela 3 é a relação entre taxa de mobilidade e grau de
desenvolvimento regional. Se os estados forem ordenados de
forma crescente de acordo com a taxa de imobilidade percebese que os da Região Sudeste e Sul têm índices menores do que
os da Região Nordeste. Com intuito de ilustrar esse fato vale
ressaltar que os dois estados com as menores taxas de imobilidade em ambos os anos considerados são Rio de Janeiro e São
Paulo e aqueles com as maiores são Maranhão e Piauí.
A análise das taxas de mobilidade absolutas dos estados
do Brasil revela, então, uma correlação positiva entre grau
de desenvolvimento e taxa de mobilidade. Esse é um ponto
forte a favor da teoria que sustenta que com o desenvolvimento econômico a transmissão intergeracional de posição
social diminui, que pode ser tanto decorrente de mudanças
estruturais quanto do aumento da importância de outros canais de mobilidade, como a escola, para a determinação da
posição social do indivíduo.
Além disso, a mobilidade na Região Nordeste, mais atrasada no contexto considerado, cresce relativamente mais, assim como a mobilidade ascendente. Essa constatação, combinada com a anterior, sugere que as mudanças de estágio de
desenvolvimento produzem movimentos mais fortes na es34
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trutura ocupacional gerando maiores taxas de crescimento
da mobilidade total, especialmente da ascendente. Ou seja: a
evolução das taxas de mobilidade estaria refletindo muito
mais as mudanças na estrutura econômica e ocupacional do
que uma melhora nos mecanismos de circulação dos indivíduos entre os estratos ou da fluidez da estrutura social, que
seria um indicador mais apropriado de desigualdade de oportunidades.
Vale destacar ainda que o Rio, que já apresentava a maior
taxa de mobilidade descendente em 1976, registra a maior
taxa de crescimento se distanciando ainda mais dos outros
estados. Só para dar uma idéia da distância, a taxa de mobilidade descendente no Rio é de 25% enquanto que o segundo
lugar é representado pelo Rio Grande do Sul com 18%.
A questão que se coloca agora é sobre quais seriam as
possíveis explicações para o Rio apresentar um comportamento temporal específico da taxa de mobilidade com a queda da
mobilidade ascendente, ou, da mesma forma, com a maior
taxa de crescimento da mobilidade descendente.
A tabela 4 mostra a evolução das taxas de mobilidade entre 1976 e 1996 por categorias ocupacionais com intuito de
verificar quais foram as categorias que puxaram esse movimento específico do Rio de Janeiro. A queda da taxa de mobilidade ascendente no Rio é generalizada, exceto o estrato VII,
e foi puxada principalmente pelas categorias ocupacionais
de baixo status socioeconômico ou pelos estratos do setor manual (II a IV) e pelo estrato V (proprietários por conta própria). A maior queda da mobilidade ascendente se refere à
categoria II (serviços domésticos) e quer dizer que enquanto
em 1976 a maioria das pessoas naquele estrato no Rio experimentava uma mobilidade ascendente (pais no setor rural),
em 1996 a maior parte tem origem em estratos superiores da
estrutura social.
No Brasil, a taxa de mobilidade ascendente também registra uma queda nos estratos do setor manual, mas com uma
intensidade bem menor que no Rio, e ainda com taxas de
mobilidade ascendentes bastante superiores que as descendentes em 1996.
Vale destacar ainda que, no Rio, diferentemente da média brasileira, os estratos sociais mais privilegiados (administradores e profissionais) tiveram um aumento das taxas
de imobilidade, o que significa que essas categorias estão se
tornando mais fechadas para pessoas com origem de outras
categorias socioeconômicas.

TABELA 5

Taxas de Mobilidade Social
do Rio de Janeiro
TABELA 6

OBSERVADAS E SIMULADAS COM A ESTRUTURA ETÁRIA DE
SÃO PAULO (PESSOAS COM 15 OU MAIS ANOS DE IDADE)

1976

1996

Contribui~ão da Mobilidade RuralUrbana para Mobilidade Ascendente
110

IWIL

24 ,0

21 ,6

1976

61 ,4%

71 ,5 %

TAXAS OBSERVADAS
Imobilidade
Descendente

22,4

25 ,5

1988

49 ,8%

68,4%

Ascendente

53 ,7

52 ,3

1996

40,9%

65 ,1%

Var(96-76)

-33, 5%

-9,0%

24,6

22 ,5

TAXAS SIMULADAS
Imobilidade
Descendente

22 ,5

26 ,5

Ascendente

52 ,9

51 ,4

100

100

Total

Fonte : PNADs 1976 , 1988 e 1996

Fonte : PNADs 1976 e 1996
TABELA 7

Distribui~ão ·

dos Ocupados por Setor de Atividade Econômica
RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

llASIL

1976

1996

VAR.

1976

1996

VAI.

1976

1996

VAI.

Agricultura

5 ,1

3,6

-29 ,7%-

14,6

6,9

-52,7%

33 ,1

20,4

-38,2%

lnd . Transf.

18,1

12,5

-31 ,2%

24 ,8

21 ,0

-1 5,4%

14,5

12,5

-14,2%

Const.Civil

9 ,3

8 ,0

-13 ,9%

7,9

7,2

-8,1%

7,3

7,0

-5 ,0%

Out.Ativ.lnd.

2,1

1,8

-12,4%

2,1

1,1

-48,0%

2 ,1

1,5

-2 5 ,9%

Comércio

10,1

13 ,3

31,4%

9 ,0

13,3

47,9%

8 ,8

12 ,6

42 ,4%

Serviços

19,l

27,0

41,5%

15,0

22,3

49 ,0%

12 ,5

19,0

52,4%

Serv.Auxiliares

3,5

4,9

39 ,6%

3,1

4,3

39 ,0%

2,0

3,3

63 ,2%

Tran/ Comunic .

8,9

7,2

-19,2%

7, 1

5 ,6

-21 ,6%

5,5

4,8

- 13 ,2%

Ativ. Sociais

10,0

12,6

26,5%

8,2

10,5

27,3%

6,9

11 ,0

59 ,2%

Adm . Público

1O,1

6,4

-37,2%

4,8

4,9

2,2%

5,1

5,8

14, 1%

-25 ,1%

3,5

3,0

-14,9%

2,1

2 ,1

-3,2%

100

100

100

100

Outras

3,7

2,8

Total

100

100

Fonte : PNADs 1976 e 1996

TABELA 8

Número Médio de Anos de Estudo e de Pessoas por condi~ão de Migra~ão
RIO DE JANEIRO
1976

SÃO PAULO
1996

1976

1996

ESTUDO

PESSOAS

ESTUDO

PESSOAS

ESTUDO

PESSOAS

ESTUDO

PESSOAS

Emigrantes

5,9

332 .915

8,2

695.230

3,8

1.052.900

6, 1

1.791 .694

Imigrantes

4,5

2.392 .1 95

6,0

2 .551 .421

3,5

4.741.908

5 ,1

7.957 .012

Naturais

4,4

5.505.745

7,0

8.447 .258

4,2

11 .927 .264

6 ,9

19.666.765

Maiores de 1O anos

30 a 55 anos
Emigrantes

6 ,6

132 .065

9 ,6

303.018

3 ,8

477.426

6,6

7 97 .287

Imigrantes

4,7

1.168.862

6 ,5

1.293 .621

3 ,5

2.058 .741

5,3

4 .191.214

Naturais

5,0

1.759 .812

7,8

3.415 .717

4,6

4 .038 .158

7 ,6

7.470 .820

Fonte: PNADs 1976 e 1996
OUTUBRO· NOVEMBRO· DEZEMBRO 2002

35

11

N 1 1 G H TI

3. Explorando possíveis explicações sobre
comportamento atípico do Rio
Para explorar essa questão relativa ao comportamento
temporal específico do Rio, o primeiro caminho é analisar se
o fato de o Rio estar saindo na frente no processo de transição demográfica brasileira pode ser uma explicação para a
queda da mobilidade ascendente. Verifica-se que a diminuição da taxa de fecundidade no Rio de Janeiro iniciou-se mais
cedo e foi mais além do que no resto do Brasil. Além disso, as
características históricas como a elevada taxa de urbanização e de escolaridade da população junto com diminuição da
migração têm contribuído para o Rio ser o estado com a menor taxa de crescimento populacional.
O Rio, então, está na frente de um processo demográfico
que caracteriza as sociedades mais desenvolvidas, qual seja,
a de apresentar uma estrutura etária mais velha da população. O impacto sobre a mobilidade social é o de que, por uma
característica demográfica, as pessoas na faixa etária considerada (30 a 55 anos) são relativamente mais numerosas e,
por conseguinte, deparam-se com uma competição mais pesada para manter a posição social dos seus pais.
A partir de uma simulação contrafactual é possível avaliar se a participação mais alta da população mais velha no
Rio em relação a São Paulo seria um fator explicativo para as
diferenças nas taxas de mobilidade e no comportamento temporal. O exercício é aplicar às taxas da matriz de mobilidade

POR UMA CARACTERÍSTICA
DEM OGRÁF ICA, NO RIO, AS
PE SSOAS NA FA IXA ETÁ RIA DE
30 A 55 ANOS SÃO
RELATIVAMENTE MAIS
NU MEROSAS E DEPARAM-SE
CO M UMA CO M PETIÇÃO
MAIOR PARA MANTER
A POS IÇÃO SOCIAL
DOS SEUS PAIS

1111m1@cr@1
social do Rio a ponderação pela distribuição etária de São
Paulo. Assim, poder-se-ia responder a seguinte questão: qual
seria a taxa de mobilidade social intergeracional no Rio caso
a sua estrutura etária fosse idêntica à de São Paulo? Os resultados da simulação contrafactual apresentados na tabela
5 mostram que as taxas não mudam muito e o comportamento temporal continua o mesmo, sugerindo que as diferenças
entre as estruturas etárias não explicam o comportamento
específico do Rio.
O outro caminho é explorar o resultado como um reflexo
da perda de dinamismo da economia fluminense. Esta perda
foi sentida com mais intensidade com a transferência da capital para Brasília em 1960 e, principalmente, a partir da
fusão do Estado da Guanabara com o do Rio em 1975, quando
não só perdeu definitivamente o "bonde da história" de um
processo de diversificação industrial para São Paulo, mas
também todo o circuito de geração de trabalho e renda com a
centralidade política de capital do país. Nesse caso, as mudanças na estrutura econômica e ocupacional não teriam sido
capazes de manter ou melhorar as oportunidades de trabalho para as gerações mais novas e, por isso, o Rio tem um
comportamento pior que os outros estados.
Uma hipótese geral é que as mudanças na estrutura econômica decorrentes da diminuição da participação da economia fluminense no cenário nacional e dos processos de desindustrialização e de diminuição do peso do setor público na
economia geraram, junto com um elevado grau de desigualdade, uma estrutura de consumo que alimenta um setor de
serviços de baixa qualidade inchado e crescente, levando a
uma subutilização do elevado capital humano (escolaridade),
ou até mesmo um saldo migratório negativo de pessoas com
alta qualificação, e uma diminuição das chances de melhorar
de posição na estrutura social ao longo do tempo.
Nesse aspecto, vale mencionar alguns resultados empíricos que contribuem para testar a hipótese colocada. O primeiro se refere ao peso bem menor da passagem rural-urbana na mobilidade ascendente no Rio do que na média brasileira. Como pode ser visto na tabela 6, em 1996, enquanto na
média brasileira a taxa de mobilidade ascendente de filhos
com pais no estrato rural representa 65%, no Rio é de 41 %.
Além disso, a queda dessa contribuição entre 1976 e 1996 é
consideravelmente maior no Rio.
O outro resultado se refere ao comportamento da contribuição de um setor muito importante na geração de trabalho
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e renda na história do Rio, qual seja, a administração pública. É o setor que registra a maior queda da participação na
ocupação, contrariamente ao crescimento ocorrido na média
brasileira. Isso explica, pelo menos em parte, a queda do estrato VI (não-manual de rotina) que tendo um peso importante na estrutura ocupacional, dependendo do regime de
mobilidade, pode representar um degrau importante na trajetória de ascensão social.
Esses resultados, tomados em conjunto, revelam que as
explicações para a queda da taxa de mobilidade ascendente
têm raízes na história do Rio como capital do país, que se
desenvolvendo predominantemente com uma economia de serviços nas cidades, registra a maior taxa de urbanização e que
perdeu dinamismo econômico quando da transferência da capital para Brasília, apresentando uma forte queda do setor
de administração pública como elemento particular e que tem
reflexos sobre a diminuição da participação do estrato VI (nãomanual de rotina) na ocupação total do Rio.
Além disso, o descompasso relativo entre a qualificação
da força de trabalho e a estrutura ocupacional tem provocado mudanças mais fortes do saldo migratório no Rio. Entre
1980 e 1991, o saldo migratório foi negativo, quer dizer, saíram mais pessoas do que entraram no Rio. A tabela 8 revela
que o perfil dos emigrantes do Rio é de escolaridade mais
elevada que os imigrantes e como o estoque de capital humano desses emigrantes cresce entre 1976 e 1996 mais rapidamente que o de São Paulo, há evidências de que está ocorrendo um aumento da intensidade de transferência de capital
humano do Rio para outros lugares do Brasil, principalmente para a Região Sudeste, especialmente São Paulo, e para o
Distrito Federal.

Conclusão
O Rio tem a taxa de mobilidade social mais alta do Brasil,
indicando uma sociedade bastante dinâmica, no sentido em
que a posição social dos indivíduos não tem uma associação
muito forte com a origem social. Os dados revelam que 80%
das pessoas ocupadas em 1996 no Rio encontravam-se em
estratos diferentes de seus pais.
No entanto, o Rio é o único estado do Brasil que registra
uma diminuição da taxa de mobilidade ascendente, ou seja,
uma diminuição das possibilidades de os(as) filhos(as) estarem num estrato superior ao de seus pais. Esse comporta-

É IMPORTANTE DESTACAR QUE
A MOBILIDADE ASCENDENTE
DIMINUIU PRINCIPALMENTE
PARA AS CATEGORIAS
OCUPACIONAIS COM NÍVEL
SOCIOECONÔMICO
MAIS BAIXO

mento se manteve mesmo depois de calculadas as taxas para
outras formas de estratificação social. Além disso, quando se
dividiu a população por sexo e cor, verificou-se o mesmo comportamento tanto para homens e para mulheres quanto para
brancos e não-brancos.
Esse é um resultado forte que caracteriza uma especificidade da sociedade fluminense e, ao diminuir as possibilidades das pessoas atingirem uma inserção socioeconômica melhor que a de seus pais, pode mexer na auto-estima das pessoas, com reflexos sobre comportamentos políticos e eleitorais, movimentos sociais e religiosos, violência, entre outros.
É importante destacar que a mobilidade ascendente diminuiu principalmente para as categorias ocupacionais com
nível socioeconômico mais baixo (serviços domésticos e gerais), o que pode ser explicado, pelo menos em parte, pela
perda de dinamismo da economia fluminense que vem ocorrendo há algumas décadas. Além disso, no outro pólo do sistema social, o peso da origem social aumenta nos estratos
sociais mais privilegiados, apontando para um fechamento
desse estrato para pessoas de outras origens socioeconômicas. Esse comportamento diferente da média brasileira pode
O UTUBRO· N OVEMBRO· D EZEMBRO 2002

37

j1 H

11G

H Ti

estar indicando que, quando se atinge determinado grau de
desenvolvimento associado a um nível relativamente alto de
escolaridade da população como um todo, a forte competição
no mercado de trabalho acaba recolocando um papel importante da origem social das pessoas para determinação da
posição social.
Por fim, a análise exploratória sobre as possíveis explicações para o comportamento temporal atípico da mobilidade
social intergeracional no Rio com a queda das possibilidades
de ascensão social está associado, em alguma medida, ao componente estrutural da perda de dinamismo da economia fluminense, tanto pelo lado da queda do setor de administração
pública quanto pela incapacidade relativa de gerar postos de
trabalho de qualidade compatível com a qualificação da força
de trabalho, criando um movimento de expulsão de trabalhadores mais qualificados para outros estados do Brasil, principalmente São Paulo e Distrito Federal.
Esses resultados apontam dois caminhos que devem ori-

entar o debate sobre políticas públicas para o Estado do Rio de
Janeiro: (a) o de melhorar a qualidade dos postos de trabalho,
quer dizer, a renda por ocupação e (b) o de explorar as vantagens comparativas em termos de escolaridade, ou seja, sobre
como aproveitar esse capital humano para diminuir as desigualdades socioeconômicas, melhorando a situação dos mais
pobres. Uma linha seria a da promoção do desenvolvimento
local, através de um amplo leque de parcerias entre diferentes
esferas do setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil
organizada para criar um ambiente mais propício ao micro e
pequenos negócios (dada a relevância do trabalho autônomo e
da micro e pequena empresa no Rio). Outra linha seria a de
explorar de forma mais efetiva as vantagens comparativas do
estado do Rio em termos de escolaridade de sua força de trabalho e de salários para a atração de investimentos que fossem capazes de gerar mais e melhores postos de trabalho.
e - m a i 1:
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NOTAS
1. Lema da peça de teatro "Meninos no Meio da Rua" em cartaz no Rio
de Janeiro.
2. O cálculo do status socioeconômico foi originalmente realizado por
Valle e Silva (1973, 1985) e também aplicado em Pero (2001, 2002).
3. Para maiores detalhes sobre a classificação ocupacional utilizada neste
trabalho ver Pero (2002).
4. Ver Pastore e Valle Silva (2000) e Erikson e Goldthorpe (1993). Só
para dar uma vaga idéia, já que as diferenças no número de estratos e
na forma de classificação afetam essas taxas, no início dos anos 70 a
taxa de mobilidade da França era de 43%, da Itália 37%, dos EUA 48%,
do Canadá 50% e do Brasil 58%.
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5. Esse resultado também foi encontrado para outras formas de estratificação social, baseada numa classificação em 4 estratos (rurais, manuais, não-manuais e profissionais) e também de outra forma de classificação em 9 estratos. Para este último caso, ver, por exemplo, Pero (2001).
Além disso, quando se analisam essas taxas de mobilidade por sexo e
cor, verifica-se que o comportamento temporal diferente do Rio não muda
por sexo nem por cor. Esses resultados são bastante fortes, já que não
decorrem da forma de classificação nem do comportamento de um grupo específico.
6. As regiões Norte e Centro-Oest.e não foram consideradas por problemas
de cobertura da amostra da PNAD, principalment.e em relação a 1976.
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muito raro que os contemporâneos reconhe- em comum a origem operária e o fato de terem, ambos, como
çam num fato histórico isolado o princípio carismáticos dirigentes sindicais, comandado a primeira lide uma mudança política de fundo. Mesmo nha de tiro contra regimes autoritários nos anos 70. Contuquando ocorrem revoluções violentas, a do, as forças que levaram Walesa à presidência da Polônia
percepção imediata é de uma troca de co- apenas superficialmente parecem iguais às que conduziram
mando sobre uma mesma estrutura de po- Lula ao poder. Lá como aqui foram eles sindicalistas e dirider só parcialmente deslocada. A Revo- gentes religiosos, lá como aqui juntaram-se grupos intelectulução Francesa teve de esperar por Ale- ais e camponeses em torno da base operária autêntica. Conxis de Tocqueville para uma anatomia tudo, as condições sociológicas de uma Polônia comunista,
meticulosa de seu significado não ape- em processo de conversão para o capitalismo e a democracia,
nas político, mas sociológico. A Revo- obviamente não têrri nada a ver com as do complexo Brasil
lução Soviética teve mais sorte: foi contemporâneo.
testemunhada por um jornalista geAs próprias condições internacionais são extremamente
nial que percebeu num golpe de es- díspares. Comecemos por elas. Quando Walesa chegou ao
tado inacreditável, operado por uma poder na Polônia, confiado na ajuda efetiva das potências
vanguarda oportunista, os "Dez ocidentais para mudar o sistema social, o grande apoio que o
Dias que Abalaram o Mundo".
Ocidente lhe ofereceu para governar veio na forma da ideoloSe mesmo uma revolução pode esconder as forças subja- gia (e da prática) neoliberal então triunfante em larga escala
centes da mudança, imagine-se a conquista do poder pela nos países industrializados e nas agências multilaterais, tais
via eleitoral pacífica. A eleição de Lula, embora sem sur- como o FMI e o Banco Mundial. Sua equipe, baseada no sinpresa para todos que acompanhavam as pesquisas de opi- dicalismo reivindicatório e na fé católica, comprou a receita
nião sobre o governo FHC e depois as pesquisas eleitorais, neoliberal como quem compra um passaporte para a prospeficou com seu real significado obscurecido pelo encantamento ridade. No fim de seu governo, o próprio Walesa não comprecom saga romanesca de um operário catapultado da lide- endia o que havia acontecido. "Não adianta conquistar a Prerança sindical sob regime autoritário para a Presidência da ' sidência - confessou - , pois não conseguimos mudar as poRepública de uma das maiores democracias do planeta. Um líticas públicas."
aspecto adicional do encantamento é que a faixa lhe será
passada por um intelectual cosmopolita, doutor honoris cauprimeira visão que se tem de Lula no posa em diversas universidades estrangeiras, um árbitro da
der é também a de um prisioneiro dos conelegância acadêmica.
dicionamentos da economia, com pouca
margem
de manobra para implementar seu
Contudo, que ninguém se engane: estamos em pleno processo de transformação histórica, como jamais ocorreu no
programa de campanha - com a diferença, porém, de que o modelo neoliberal que o
Brasil e como raramente ocorreu no mundo. Muitos se percondiciona está em pleno descenso, desmoguntam o que Lula vai fazer com o poder que conquistou,
ralizado pelo desempenho deprimente não
sem dar muita atenção ao fato bem mais fundamental de
só aqui, mas em toda a América Latina e
que este poder mudou de mão, ou de classe, o que muda
alhures. É, de qualquer modo, uma visão simcrucialmente a sua própria natureza. O grande enigma não
é tanto sobre o que Lula vai fazer com o poder político, mas plista. Olha para Lula, e se esquece de se interrogar sobre o
o que vai fazer do poder político. Não falo de mudança de poder real que está operando o verdadeiro processo de musistema. Continuaremos capitalistas. Mas só os néscios não dança do Brasil, não nesta eleição, mas a partir, ao menos,
compreendem que também dentro do capitalismo podem das duas últimas décadas. O presidente operário está aí, é
um espanto! Mas quem fez este presidente, e como? Foi uma
haver revoluções políticas.
Primeiro, é preciso descartar as falsas analogias - ou a obra de Duda Mendonça, das alianças, do Lulinha paz e amor,
parte falsa de analogias verdadeiras. Lula e Lech Walesa têm do racha nos partidos da base de Fernando Henrique, da sor44
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te? Ou foi, como imagino, o produto da necessidade - um alizou sua operação estratégica de maior monta: obteve a
fato inevitável da sociologia política brasileira, que está aí à delegação das bases para conquistar aliados externos.
Isso, obviamente, não foi uma invenção do PT, mas uma
mão para ser interpretado, mas que raramente o foi pela crôdescoberta imposta pela luta política. Em torno do partido nica política superficial.
O que espanta em primeiro lugar, numa visão sociológi- e, mais efetivamente, de Lula - foram formando-se círculos
ca, não é a vitória de Lula, mas a habilidade extraordinária concêntricos de simpatia e apoio, a exemplo do que acontece
da elite tradicional brasileira em se manter no poder tanto com todos os partidos de massa do mundo, que ficam cada
tempo, depois da Constituição de 88, praticando uma política vez menos parecidos com as próprias origens e mais parecisistemática de exclusão social, de desemprego em massa, de dos com a sociedade onde atuam. É isso que faz tão morfolocorrupção e de desesperança, e assim mesmo ganhando elei- gicamente semelhantes os partidos Democrata e Republicações sucessivas. Na ditadura isso não teria surpreendido. no norte-americanos, e mesmo a maioria dos partidos conContudo, a Constituição de 88 foi um marco de extensão de servadores e de esquerda na Europa. Eles buscam voto no
cidadania, e a consolidação de um processo eleitoral essenci- mesmo espaço, e precisam se adequar às aspirações do espaalmente limpo que cedo ou tarde teria efeito político, no sen- • ço para ter chance de vitória política. Perdem a hierarquizatido de que as maiorias acabariam por impor o que lhes pare- ção em torno de um centro doutrinário, e se horizontalizam
mediante uma fraca coordenação de grupos e lobbies que pouce ser o seu projeto. Por que demoraram tanto a impô-lo?
Talvez o primeiro obstáculo que Lula teve que vencer para co têm em comum entre si. Como o PT conseguiu, apesar dischegar à Presidência foi o ceticismo das esquerdas em rela- so, manter a sua identidade e o seu eixo verticalizado?
ção à via eleitoral. Claro, a própria fundação do PT foi um ato
A diferença do PT para os partidos de esquerda europeus
de crença no processo democrático, mas muitos intelectuais são as diferenças sociológicas, e de tempo histórico, brasileie militantes do partido acreditavam que seu papel era essen- ras e européias. Somos uma democracia de massa formada
cialmente crítico e denunciador, e não o de buscar o poder majoritariamente por pobres, e, cedo ou tarde, poder-se-ia
político. Por outro lado, o PT foi o último dos grandes partidos ideológicos a serem organizados no Ocidente ainda em
plena Guerra Fria. Por uma sábia intuição, escapou de uma
definição doutrinária rígida, de sorte que sobreviveu sem
O PT FOI O ÚLTIMO DOS GRANDES
maiores abalos ao fim da URSS, embora encurralado, como
PARTIDOS
A
todo o resto da esquerda, pelo neoliberalismo triunfante no
SEREM ORGANIZADOS NO OCIDENTE
mundo, e calorosamente acolhido aqui por Fernando Collor e
Fernando Henrique.
AINDA EM PLENA GUERRA FRIA
Embora sem rigidez doutrinária, o PT construiu sua iden- '
tidade em torno de alguns princípios ideológicos socialistas
que lhe permitiu ser, entre os partidos caracteristicamente
horizontalizados brasileiros, o único (fora os nanicos) verdadeiramente hierarquizado, com uma disciplina incômoda que
deixou muitos militantes e dirigentes pelo caminho. Em outras palavras, o PT escapou do destino dos grandes partidos
das democracias de massa do Ocidente de ser uma espécie de
federação de grupos de interesses não-hierarquizados, centralizados apenas pela legenda, e às vezes transitando sem
maiores vinculações por várias delas. Ao contrário, o núcleo
original sindicalista-intelectual-católico (Articulação) sempre
esteve no controle, e quando ficou em risco de perdê-lo em
95, reagiu com energia. A partir dessa base estabilizada, re-
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supor que essa maioria de pobres acabaria por efetivar a democracia política segundo o núcleo de seus próprios interesses. Assim, a diferença que realmente tornou o PT forte, e
praticamente imbatível nesta eleição, foi a diferença da forma histórica como esquerdistas e conservadores europeus
construíram uma sociedade inclusiva, socialmente equilibrada
em torno do estado do bem estar social - portanto horizontalizada - , enquanto a direita conservadora brasileira (em
especial a direita batizada de social-democrata), que sempre
esteve no controle, realizava aqui, e com especial ênfase na
última década, o projeto mais bem acabado de exclusão social do planeta, viabilizando a reivindicação política do PT de
ser o verdadeiro representante dos interesses das massas.

presidente-sociólogo deve ter concluído que a história chegou
ao fim na forma de conformismo das massas ao poder demiurgo da economia.
Esqueceu-se do que ele próprio ajudou a fazer, como constituinte, em 1988: pois em 88 nos tornamos, ao fim de um
penoso processo de luta contra o autoritarismo, uma autêntica democracia política ampliada. Medida pelo direito de
voto, nossa democracia política vai do menor de 16 anos
que pode votar ao analfabeto que deve votar, abarcando
quase a totalidade da população - inclusive as grandes
maiorias de pobres e de miseráveis - num direito-dever
cívico que, se exercido em seu próprio favor, significa a efetiva participação no controle, em última instância, do poder político do Estado.
primeiro a não entender esse processo foi o socióClaro, não se trata apenas do direito-dever de votar. Tralogo Fernando Henrique Cardoso, talvez empa- ta-se de estar inserido numa sociedade de informação, tendo
nado pelas responsabilidades presidenciais. Na à disposição amplos meios de comunicação de massa, assim
entrevista que deu ao Jornal Nacional da TV como técnicas mais elitizadas de informação e de interação,
Globo (31/10), comentando os resultados elei- como a Internet, que acabam vazando para baixo num protorais, ele criticou abertamente as promessas cesso de democratização inelutável. Tornamo-nos, assim,
de campanha de criação de emprego - de quase de chofre, uma democracia ampliada, uma democracia
Lula, de Serra e dele próprio, retrospectiva- de massa, e uma democracia informatizada; e uma democramente - com uma justificativa inacreditá- cia com as mais marcantes diferenças sociais do mundo envel: "O presidente não pode criar emprego. tre uma elite privilegiada e uma ampla base de massas marQuem cria emprego é a economia". Em outras palavras, a ginalizadas. Sobre essa realidade sociológica, a informatizaeconomia política não tem controle sobre a economia de mer- ção produziu também um processo eleitoral que, sobretudo.
cado. Ou ainda: existe um espaço auto-regulado da atividade no que diz respeito a eleições presidenciais, se tornou pratihumana, denominado economia, que comanda inelutavelmen- camente imune a fraudes. Nesse quadro, o poder político torte todo o resto, inclusive o destino sombrio (no nosso caso) de ' nou-se literalmente evasivo.
Isso, claro, não teria conseqüências maiores, e não teria
12 milhões de desempregados que votam.
Essa afirmação de fundo marxista sintetiza as razões úl- dado ao PT chances maiores que a outros partidos, não titimas do fracasso eleitoral do esquema de Fernando Henri- véssemos nos tornado uma sociedade politicamente demoque e da maior derrota política das forças conservadoras bra- crática sobreposta a uma sociedade economicamente exclusileiras em séculos. Para Marx, a ideologia de uma socie~ade dente. Em comparação com a Europa (ou com os Estados
é a ideologia da classe dominante; em conseqüência, os es- Unidos), com pirâmides sociais normais, nossa pirâmide
quemas de poder controlados ideologicamente pela burgue- social se converteu numa mastaba onde a esmagadora maisia tornam o poder político não mais que uma extensão e uma oria se concentra na base, com milhões se igualando na poexpressão do poder econômico. No contexto político de cida- breza, na insegurança e na desesperança, e alguns poucos
dania limitada em que Marx escreveu, quando a maioria dos se mantendo pendurados numa ponta estreita que reúne os
trabalhadores sequer tinha direito de voto, e o único meio de privilegiados da riqueza e (até há pouco) do poder político.
comunicação de massa era a imprensa escrita, a única porta No nosso caso, não existe a presença de uma grande classe
aberta às classes subalternas para influir no processo políti- média mais ou menos satisfeita que possa mediar os inteco era, pois, a revolução. Como a revolução, passado mais de resses das elites e o das massas, assim como diluir os seus
um século de Marx, caiu em desuso com o fim da URSS, o próprios interesses por círculos paralelos (ecologistas, se46

P ÓS-BOLCHEVISMO

l1

N 1 1 G H T1

xistas, grupos de direitos humanos, etc, etc) com força para
evitar uma verticalização ideológica.
A verticalização, aqui, é inevitável, pois a maioria da sociedade foi colocada num mesmo barco, desequilibrado, de
um lado, pela forme, e, de outro, pelo desemprego. A fome é
um mobilizador de cima para baixo das classes médias, porém, sobretudo, moral: digam-no as campanhas memoráveis
de Betinho. Já o desemprego é um mobilizador político potencial de baixo para cima, abarcando, na realidade atual
brasileira, praticamente todas as classes, exceto os ricos. O
desemprego não fala apenas por si mesmo, mas pelo que provoca em volta: é uma liquidação da auto-estima no núcleo
familiar, na vizinhança, no movimento sindical e nas associações de trabalhadores. Os que continuam empregados sentem os seus efeitos, seja pelo crescente risco de perda de seus
empregos, seja pelo rebaixamento dos salários.
O desemprego, por outro lado, é um desmobilizador sindical. A própria CUT sentiu o reflexo disso, até simbolica-

mente, à medida que seu comando passou dos metalúrgicos
da área privada (submetidos ao risco do desemprego) para
funcionários públicos com emprego garantido. Porém, os
sinais de desmobilização, em especial no segundo mandato,
foram mal-interpretados pelo governo Fernando Henrique.
Houve, sim, um enfraquecimento do movimento sindical,
atestado pela queda significativa do número de greves. Não
ocorreu, porém, aos estrategistas do governo que a base social dos sindicatos, intimidada pela ameaça de perder o
emprego (ou já sem o emprego), podia mudar-se de malas e
bagagens para a base social de um partido, ou de um líder
carismático, de oposição que se apresentasse como representante de seus interesses espoliados. A agitação que não
se viu nas ruas se transferiu para uma calada agitação de
consciências em frente da TV.
O governo Fernando Henrique também acreditou elidir
o drama do desemprego no Brasil por trás de estatísticas
equívocas. O próprio presidente invocou a taxa oficial do

IBGE (cerca de 7%) para dizer que o desemprego é um problema mundial e que nós, graças a Deus, até que ternos um
índice menor que o dos países mais populosos da Europa
continental ocidental (Espanha, França, Itália e Alemanha:
cerca de 10%). Esqueceu-se de dizer várias coisas: que a
taxa oficial do IBGE é deduzida de amostras em apenas seis
regiões metropolitanas; que se refere ao conceito de desemprego absoluto (isto é, um vendedor de pastel na praia de
fim semana é considerado empregado); que se refere à semana da pesquisa, e assim não capta os desalentados das
semanas anteriores.
O próprio IBGE produz outra taxa, reunindo os desocupados absolutos, os ocupados sem remuneração, e os ocupados com remuneração inferior a um salário mínimo. Sempre
considerei que, em se tratando de avaliar os impactos de políticas públicas sobre a estrutura do emprego, esta é que é a
taxa relevante, e que se presta a comparações internacionais.
Pois bem: esta taxa esteve entre 17% e 18%nos últimos anos,
indo em algumas capitais a até quase 30%. Qualquer um que
desconfie de uma conexão entre a situação social concreta da
população e suas tendências políticas não se sente de forma
alguma surpreso com a eleição do Lula, uma vez conhecendo

A TAXA DE

DESEMPREGO

CAPTADA PELO CENSO DE 2000
APONTOU 15,04%, MAIS DO
DOBRO DO fNDICE OFICIAL.
HOJE DEVE ESTAR POR VOLTA
DE 18% OU 17 %

esses indicadores. Contudo, o governo (e principalmente o
Ministério do Trabalho) jamais os divulgou. Aparentemente,
o presidente sequer foi informado de sua existência.
Mais sintomático, o governo Fernando Henrique desconheceu a taxa de desemprego do Censo de 2000 do IBGE. Agora
não se tratava de amostragem limitada, mas de urna conta
por um entre a população inteira. O desemprego captado pelo
Censo apontou 15,04% de desempregados em 2000, mais do
dobro da taxa oficial. Hoje deve estar por volta de 16%ou 17%,
à medida que o desemprego (inclusive o oficial) continuou aumentando de 2000 para cá. Exceto nas semanas imediatamente
posteriores à divulgação dos dados preliminares do Censo,
quando se mantiveram silenciosas, as autoridades econômicas voltaram paulatinamente aos mesmos dados viciados das
taxas oficiais do IBGE, nas raras vezes em que abordaram o
terna. Foi a campanha que fez o terna retornar à baila, no topo
dos programas de Lula (e do próprio Serra).
À manipulação de números se sobrepôs a manipulação de
conceitos. Não podemos comparar taxas de desemprego na
Europa com taxas de desemprego no Brasil simplesmente pelo
fato de que um desempregado europeu tem urna cobertura
do estado previdenciário que o daqui não tem, assim corno
uma cobertura de renda média enquanto empregado que o
daqui não tem. Nosso salário-desemprego é precário, limitado em valor e no tempo (5 meses) e só acessível aos que estiveram empregados e foram demitidos. Corno o tempo médio
de desemprego está aumentando, a esmagadora maioria de
desempregados não tem cobertura. Em conseqüência, o desemprego no Brasil hoje não se compara ao desemprego da
Europa de hoje. Compara-se, sim, ao desemprego da Europa
e dos Estados Unidos na década de 30, em plena Grande Depressão.
Foi esse desemprego, lá, que gerou a formidável reação
política do New Deal, plantando as sementes do bem-estar
social no mundo desenvolvido. E é em razão desse estado do
bem-estar social, lá, que o desemprego de hoje, embora elevado, não chega a produzir mudanças políticas significativas
- quando muito apenas mudanças de governos. Nós estamos duplamente atrasados: temos desemprego de depressão
e um estado de exclusão social. Acima dos dois fenômenos,
ternos democracia política. Não é preciso ser um profeta para
ver nessa combinação os ingredientes para urna mudança
política de fundo, similar à que aconteceu no rastro da Grande Depressão no mundo industrializado nos anos 30.
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teriormente complicou a avaliação das relações entre o social
e o político, para alguns, foram as duas vitórias seguidas de
Fernando Henrique contra Lula. Mas desde o Plano Cruzado
sabíamos todos que, se bem-sucedido, qualquer plano contra
a inflação galopante garantiria popularidade e êxito eleitoral. Quem não compreendeu isso foi, justamente, o PT: ficou
contra o Cruzado, e quase queimou Lula, sua ficha maior, em
duas aventuras eleitorais simplesmente impossíveis contra
o Plano Real!
O fim melancólico (em termos de popularidade) do governo Fernando Henrique, que acabou por viabilizar eleitoralmente Lula, não deve ser confundido com o desgaste natural
de governos prolongados: Getúlio, depois de um breve intervalo numa ditadura de 15 anos, voltou ao poder nos braços
ão compreendeu que a bandeira pro- do povo com uma vitória eleitoral esmagadora. Roosevelt, nos
gressista no Brasil ainda tem que ser Estados Unidos, ganhou quatro eleições presidenciais seguia bandeira do estado previdenciário, do das. O próprio Fernando Henrique reelegeu-se em 98 no priestado intervencionista, do estado de- meiro turno. O que mudou, neste que seria o terceiro turno
senvolvimentista, do estado que gera do Plano Real, agora sob o comando de Serra? Por que três
emprego - pois só um estado com essas quartos da população, no primeiro turno, pronunciaram-se
características pode promover hoje, aqui, ' inequivocamente contra o governo?
O desemprego, em si mesmo, não explica tudo, porque em
para a maioria cidadã de sua população,
o que um estado do mesmo tipo promoveu 98 já havia desemprego crescente. Entretanto, se confiamos
para sua cidadania ampliada nos Estados nas pesquisas de opinião (e não há por que duvidar delas,
Unidos a partir do New Deal - e na Europa industrializa- sobretudo depois das eleições), a grande mudança foi de perda a partir do pós-guerra, sob a mesma influência. Os euro- cepção da sociedade em relação ao desemprego. Em algum
peus ocidentais podem se dar ao luxo de falar em estado momento as classes médias, avaliando a partir do que aconmínimo (embora sem desmontar o estado do bem-estar so- tecia com elas mesmas e com as classes inferiores, percebecial! ). Alguns aqui, como o próprio presidente, podem até ram que, dentro do modelo econômico do Real, o desemprego
desejar isso, acreditando que é para o bem do Brasil. O que não era apenas um fato, mas uma tendência estabelecida.
não se pode é achar que esse discurso, acompanhado de uma Não era apenas o emprego que se perdia (isso é normal numa
prática implacável para implementá-lo, vá ganhar eleições sociedade capitalista), mas a esperança de reconquistá-lo, ou
no Brasil de cidadania ampliada num quadro de normali- de progredir nele. Ou, ainda, para os milhões que se encontram na informalidade, são as oportunidades de trabalho que
dade democrática.
É verdade que Collor ganhou de Lula em 89, quando es- se restringem.
Há uma grande distância entre a percepção de um proses fundamentos já existiam. Mas a diferença foi tão pouca
(4 pontos), e o PT tão sem experiência, que já era um sinal blema e a explicação de suas causas. O governo FHC perdeu
eloqüente de novos tempos. Além disso, Collor e Lula se apre- a batalha de comunicação não porque tenha procurado explisentaram como candidatos de oposição - um da pobreza inor- car de menos, mas por ter tentado explicar demais. Pedro
gânica, outro da pobreza organizada, ambas expressão da ci- Malan e Armínio Fraga tornaram-se personagens diárias na
dadania ampliada. Diante do governo Sarney-Maílson, desa- TV. Talvez haja, no mundo, poucos países em que um presicreditado pela inflação, surgiram como imbatíveis porque a dente de Banco Central esteja em contato tão permanente
elite tradicional estava desmoralizada pelas condições con- com as massas como no Brasil. E o que eles explicam? Que o
cretas de uma economia inflacionária e sem rumo. O que pos- Brasil ganhou prêmio em matéria de "responsabilidade" fis-

Não é estranho que o sociólogo Fernando Henrique tenha
se convertido ao neoliberalismo, em virtude sobretudo da influência intelectual européia sobre o seu pensamento. O espantoso é que o presidente não compreendeu que a sociedade
natal da Terceira Via, que por um momento ganhou adesão
na Europa Continental e no Partido Democrata americano,
já é uma sociedade de bem-estar social plenamente construída, onde o discurso de esquerda tende a ser conservador (para
conservar as conquistas sociais já obtidas), ficando com os
conservadores a bandeira progressista da eficiência econômica e do estado mínimo. Foi justamente a esta bandeira que o
presidente se agarrou, como iconoclasta da Era Vargas e como
coveiro do estado desenvolvimentista.
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cal. Que o Brasil conseguiu fazer um superávit primário maior
que o exigido pelo FMI. Que conseguimos transitar para o
câmbio flutuante sem desarranjar a economia (ao contrário
da Argentina). Que estamos atraindo grande volume de investimentos externos. Que as taxas de juros estão altas para
combater a inflação. E que a própria inflação está essencialmente sob controle.
As pessoas ouvem isso diariamente, na TV, massivamente, repetitivamente, junto com os indicadores diários da bolsa e do câmbio, e se perguntam muito justificadamente para
si mesmas: E o que tenho eu com isso? Imaginem um desempregado diante do anúncio exultante de que o superávit primário mensal superou em outubro $10 bilhões, bem acima
da meta do FMI! O sentimento é de absoluta frustração, pois
existe um abismo entre a situação econômica comunicada e a
situação econômica vivida - inclusive no que diz respeito
aos preços. Para Malan e Armínio, o país está numa rota vitoriosa de austeridade. Eles usam um meio de comunicação
de massa para falar em código sobretudo aos mercados mundiais, e para tranqüilizar e atrair investidores. Na linguagem dos mercados, e para os mercados, têm que transmitir
confiança e otimismo. Proclamam que o Estado brasileiro já
não gasta mais do que arrecada. Mas a mesma mensagem
chega aos milhões de miseráveis, pobres e desempregados
em mais de 90%das casas de famílias que têm televisão. Para
estes, tais indicadores e conceitos econômicos soam contraditórios: se isso é bom para ó país, então o que é bom para nós?
lém disso, nem mesmo no regime militar
uma tecnocracia econômica chegou a enfeixar em suas mãos tanto poder e comunicar
tanta arrogância ao mesmo tempo. Malan
tentou até mesmo pautar a campanha presidencial de 2002, definir os temas que deveriam ser tratados pelos candidatos. Pretendeu que Lula, por exemplo, não deveria
abordar alguns assuntos "técnicos". A sua percepção da economia, do país e do mundo era
traduzida na linguagem cifrada da política monetária e servida ao público como um dogma religioso. Os que não entendiam deviam confiar nos mistérios transmitidos, e os recalcitrantes eram convidados a.recolher-se à própria ignorância.
Quanto aos críticos que não se podia acusar de ignorantes,
eram simplesmente tratados como dinossauros.
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O abismo entre a economia comunicada e a economia percebida acabou por distanciar cada vez mais o presidente do
povo. A impressão que se tinha não era a de uma equipe econômica cumprindo ordens de um presidente, mas de um presidente pondo seus dotes de comunicação a serviço da equipe
econômica. Era esta que definia a estratégia, sem embaraços
políticos; e o papel do presidente, além de comunicador para
as massas, era o de um negociador político no Congresso dos
planos de austeridade concebidos e implementados pela Fazenda, pelo Planejamento e pelo Banco Central. Isso Fernando Henrique fez bem: não houve medida importante de austeridade exigida pela equipe econômica que o Congresso tenha rejeitado. Em momentos críticos, o presidente sempre
soube controlar sua base parlamentar.
À medida que as massas eram tratadas como simples objeto da política econômica, o abismo entre governo e povo começou a alargar-se também no sentido de uma perda de percepção dos reais sentimentos do povo. Qualquer um que procure medir o ponto exato em que o governo começou a perder
popularidade vai assinalar a maxidesvalorização cambial de
99, depois das eleições. O que pesou não foram as conseqüências imediatas para o povo da crise cambial, que vieram aos
poucos na forma de um recidiva de inflação, mas a percepção
de que o país recaiu numa crise econômica no nível das elites
financeiras, a despeito de todos os sacrifícios da política de
estabilidade. Em outras palavras, o grande sacrifício imposto à sociedade, na forma de aumento de desemprego entre 96
e 99, sempre culpando as recorrentes crises internacionais,
tinha sido, afinal, inútil, pelo que se lia nos jornais.
O divórcio total entre o poder e o povo configurou-se justamente quando a política econômica pareceu encontrar um
eixo de coerência na forma de uma política fiscal de extrema
rigidez (superávits primários acima de 3%), de uma política
monetária de juros estratosféricos (acima de 18% a.a.) e do
câmbio flutuante - ou de flutuação suja, monitorada pela
política dos juros e a queima de reservas tomadas de empréstimo do FMI. Evidentemente que a esmagadora maioria da
sociedade não entendia (nem entende) as implicações dessas
políticas em sua vida diária, mas, de novo, o próprio esforço
da equipe econômica em explicar-se, pelos canais de mídia
aberta, contribuiu para a percepção de que algo andava errado - ou, do contrário, não seria necessário que ministros e
presidente do Banco Central viessem todo o dia à TV dizer
que as coisas estavam melhorando ... "para eles".

Na vida real privada, o desemprego passou gradualmente a ocupar o centro das preocupações das famílias - dos
seus chefes que não conseguiam trabalho, e dos jovens que
não conseguiam ter seu primeiro emprego. Contudo, a percepção da relação entre desemprego e política econômica não
é imediata. Primeiro se culpam a sorte, a falta de qualificação, os baixos índices de escolaridade, o mundo globalizado,
a inflexibilidade da legislação trabalhista. Como cada um
desses fatores, considerado em si, tem aspectos de realidade,
é muito fácil iludir-se com explicações casuísticas do desemprego. O próprio presidente se deixou iludir, pois não acredito que sua declaração de que governos não podem criar empregos não tenha resultado de uma convicção profunda.
e onde vinha essa convicção? Vinha da mais absoluta conversão ao neoliberalismo - ou, mais
precisamente, ao próprio liberalismo original
que precedeu a Grande Depressão dos anos 30.
O discurso ideológico dos liberais históricos
resumia-se a dois pontos: façam o equilíbrio
orçamentário e flexibilizem os salários, que
o mercado de trabalho encontrará por sua
própria conta o equilíbrio de pleno emprego. Agora, o discurso é uma variante disso,
com idênticos fundamentos : façam superávit no orçamento
primário e flexibilizem as leis trabalhistas, que criaremos as
condições básicas para a atração dos investimentos estrangeiros e entraremos num ciclo de prosperidade econômica.
Note-se que a questão do emprego não aparece explicitamente no discurso neoliberal. Assume-se que algum desemprego, que pode ser algo tão elevado quanto 10% da força de
trabalho, é uma condição natural para o controle da inflação.
Nem isso, porém, é dito, mas simplesmente feito. Em certo
sentido, o tema do desemprego foi banido das reflexões sobre
política econômica no Brasil nos últimos dez anos. E não se
trata apenas de um movimento defensivo dos economistas e
intelectuais do governo. Também na oposição, exceto por um
reduzido grupo de especialistas em trabalho de Campinas,
SP, com Márcio Pochmann e Jorge Mattoso à frente, começou-se ver o desemprego como uma conseqüência inelutável
da globalização, por efeito do aumento da produtividade do
trabalho acima do aumento da produção - o que é verdade
para a indústria e a agricultura, mas não para o comércio e
os demais serviços.

OS ECONOMISTAS EM GERAL SE
RECOLHERAM A UMA TORRE DE
MARFIM DE CONCEITOS
ECONÔMICOS CADA VEZ MAIS
ABSTRATOS, ONDE A QUESTÃO
DO EMPREGO St'í APARECE
MUITO INDIRETAMENTE

Os economistas, por sua vez, em geral se recolheram a
uma torre de marfim de conceitos econômicos cada vez mais
abstratos, onde a questão do emprego só aparece muito indiretamente. No modelo padrão do FMI, que adotamos integralmente a partir de 99, o emprego é uma variável de ajuste, não um objetivo. É uma terrível regressão mundial, no
bojo do pensamento neoliberal triunfante: a principal obra
de economia política do século XX, escrita por Keynes, chama-se "Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda". A
maioria dos economistas contemporâneos, e todos da corrente principal, aboliram em seus trabalhos teóricos e acadêmicos qualquer menção ao emprego. Ele é tido como uma conseqüência desagradável do crescimento econômico. Gera inflação. E a obra de Keynes passou a ser conhecida apenas como
"Teoria Geral".
Uma influência poderosa para banir das mentes de nossas elites econômicas e políticas a preocupação com o desemprego veio da União Européia, na forma do Tratado de Maastricht e do Banco Central Europeu "independente". Os europeus continentais (a Inglaterra ficou sabiamente de fora) constituíram uma institucionalidade fiscal-monetária que impede qualquer ação prática dos governos, em termos de dispêndio fiscal deficitário e de redução de taxa de juros, para combater o desemprego. Em contrapartida, os níveis de desemprego na Europa se comparam aos dos anos 20 - e só ainda
não levaram às convulsões sociais dos anos 20 porque lá funciona um estado do bem-estar social. Nós, contudo, copiamos
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essa institucionalidade, muito certamente porque nossas equipes econômicas neoliberais imaginaram que algo feito por
europeus ricos e de olhos azuis deve ser muito inteligente, e
portanto deve ter aplicação universal.

rarão no programa do PT, mas não necessariamente na organização do PT.
Qual é, pois, a natureza da mudança cujo mandato Lula
obteve na eleição? Um europeu, olhando à distância, e confundido pelas siglas, imaginará que o governo do PT será um
tema do emprego explodiu na campanha presi- pouco à esquerda do governo do PSDB. Ao final, seria a mudencial no programa de Lula, que trouxe a rebo- dança da social democracia para o socialismo light. Ele não
que o programa de Serra. Ambos estavam in- terá percebido nem quanto para a direita o governo Fernanformados, por pesquisas de opinião, que o de- do Henrique se deslocou, nem quanto para a esquerda a socisemprego era percebido como o principal pro- edade (não os radicais) empurrará o governo do PT. Na verblema brasileiro pela opinião pública, segui- dade, esse tipo de análise se perde num ponto crucial: a topodo do problema da segurança. À medida que logia de esquerda e de direita não se refere mais à ideologia,
ocorreu essa percepção (e ela brotou das con- mas à economia. Voltamos ao tempo de Marx: é preciso uma
dições objetivas da sociedade, não do dis- crítica da economia política para desvendar os interesses que
curso das oposições ou dos intelectuais, que estão por trás da ideologia dominante.
em geral também foram tímidos a esse respeito), qualquer
A política econômica, tal como formulada pelos neolibecandidato governista estava condenado. Serra ainda tentou rais e posta em prática pelo governo FHC, tomou as formas
descolar-se do governo neste ponto, mas foi um exercício inú- de uma ideologia política: ela se auto-justifica como um apatil. A opinião pública vinculou suas esperanças de emprego a rato instrumental neutro para assegurar a boa governança.
uma mudança da política econômica, e vinculou a mudança da Na essência, está construída em torno de três pontos: 1) lipolítica econômica a uma mudança de governo - naturalmente berdade dos mercados comerciais e financeiros; 2) política
sem saber que isso pode significar, de fato, a maior mudança a fiscal e monetária "responsável"; 3) privatização de estatais
que se poderá chegar, no Brasil, dentro do capitalismo.
e estado mínimo. Depurando os aspectos puramente ideolóNaturalmente, os detalhes técnicos da mudança não po- gicos, e enfocando os elementos efetivos de exercício de polídem ser plenamente compreendidos pela opinião pública. A ticas públicas, podemos nos concentrar em dois pontos: políopinião pública sequer pode se dar conta da complexidade tica fiscal de geração de superávits primários, e política modos problemas envolvidos. Contudo, numa democracia de ci- netária de juros estratosféricos.
dadania ampliada, a maioria que se pronunciou por uma
Do ponto de vista da economia política, trata-se de uma
mudança na política econômica de fato está viabilizando uma inédita maquinaria de transferência de renda dos pobres para
mudança na economia política no Brasil. E isso, sem dúvida, ricos, numa extensão jamais vista no capitalismo, por tanto
é uma revolução. A última revolução de esquerda numa gran- tempo. A política de juros altos (que por causa da dívida púde democracia do Ocidente, porque veio de um partido origi- blica é uma transferência de renda de natureza fiscal) se sunalmente de esquerda, desviando (como no New Deal) o eixo perpõe à política de geração de altos superávits primários
de acumulação capitalista do sistema financeiro especulati- ' (que também é uma transferência de renda tributária, uma
vo para o sistema produtivo.
vez que o superávit se converte em pagamento de juros da
A última, porque o PT é um retardatário na genealogia dívida mobiliária). Com isso, os neoliberais conseguiram efedos partidos de esquerda que buscaram por caminhos dife- tivamente mudar a natureza do Estado brasileiro. Em plena
rentes implantar uma versão do socialismo nos países oci- era pós-social democrata no mundo, ele foi posto a serviço
dentais ao longo do século XX. E também última porque, à quase exclusivamente das classes de maior renda, deixando
medida que outros vierem a segui-lo, sobretudo nos países da migalhas para o resto.
América Latina, certamente não serão do tipo orgânico do
Entretanto, a perversidade tributária (em nome da "resPT, que é uma combinação absolutamente singular de parti- ponsabilidade" fiscal) não se esgota aí. Mais grave é o efeito
do ideológico verticalizado e partido de massas horizontali- da política macroeconômica sobre o conjunto da economia.
zado. Serão provavelmente líderes carismáticos que se inspi- A combinação de políticas monetária e fiscal restritivas tem
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para o empresariado produtivo - ou, no máximo, não mais
traumática como o foi a revolução do New Deal no contexto
norte-americano dos anos 30. Na realidade, a política econômica atual está ancorada em dois fetiches ideológicos que
mascaram os interesses dos rentistas, e que no fundo espoliam os setores produtivos (inclusive o empresarial). De um
lado, uma "técnica" de controle da inflação baseada em metas; de outro, uma "técnica" de "responsabilidade" fiscal baseada na geração de elevados superávits primários.
Esses dois fetiches são vendidos para a opinião pública
á nisso tudo uma terrível coerência, segundo os nomes que portam, sem qualquer relação com
e o princípio ordenador é um só: preci- sua função real na economia. O problema com as "metas"
samos de ter a confiança dos investido- de inflação não é tanto que sejam fixadas, mas é quanto ao
res externos, pois são eles que se encar- que se faz para atingi-las. Por trás dos procedimentos operegarão de pôr a economia para crescer. racionais do Banco Central existe uma teoria, e esta teoria
Para ter a confiança externa, não basta a é simplesmente equivocada. É o velho monetarismo de paestabilidade monetária, como ficou claro em drão-ouro, agora padrão-divisa, que associa aumento de
99. É preciso fazer superávit primário e tra- preços a aumento de demanda, e aumento de demanda a
zer o déficit no balanço de pagamentos para , inflação. Assim, diante de uma pressão inflacionária de cusum nível administrável. Isso implica aumen- tos (câmbio, petróleo, produtos agrícolas), o Banco Central
tar as exportações, pelo que é bem-vinda uma alta do câm- reage automaticamente com um aumento da taxa de juros,
bio. E se a inflação sob pressão do câmbio ameaça acelerar- de forma a derrubar a demanda global.
se, recorre-se então ao instrumento supremo: a política de
metas de inflação do Banco Central, que ajusta imediatamente
os juros para cima, a fim de conter a demanda agregada.
Nesse contexto, o que significa uma política de ajuste
O PROBLEMA COM AS "METAS"
moderado, na linha de uma transição suave da política do
DE
NÃO É TANTO QUE
PSDB para a do PT? Baixar a taxa de juros para 20%, 19%,
SEJAM FIXADAS, MAS É QUANTO
15%? Baixar o superávit primário de 3,75% para 3% do PIB?
Isso é relativamente fácil de se fazer, mas, realisticamente,
AO QUE SE FAZ PARA ATINGI-LAS
é inútil. Por mais que o debate ideológico mascare a verdadeira natureza do impasse em que nos encontramos, o cerne do problema está na economia política, e esta só mudará
seu caráter com a inversão (ou pelo menos a atenuação) do
aspecto acima considerado: é um imperativo da mudança
fazer cessar o processo de transferência de renda de pobres
para ricos embutido na política fiscal-monetária. Em outras palavras, tem-se que mudar a natureza do Estado, no
nível macroeconômico, de instrumento a favor dos ricos e
afluentes, a instrumento do desenvolvimento sócio-econômico democratizado.
A mudança em perspectiva não é, pois, de política econômica, mas de economia política. E ela é menos traumática do
que se imagina para a maioria da sociedade, e, sobretudo,

um efeito contracionista inelutável, agravando o desemprego. O superávit primário representa uma sucção de recursos reais da sociedade para a órbita financeira, portanto
inibindo a atividade produtiva. Só não estamos em depressão graças a outra distorção - a moeda que rende juros no
circuito do déficit nominal que persiste, detida pelas empresas e beneficiária das transferências de renda, e que é
usada para tocar os raros negócios que rendem aos titulares mais de 21 % ao ano!

INFLAÇÃO
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A experiência desmoralizou mil vezes esses pressupostos,
tanto no nível teórico quanto prático. Inflação de custos tem
que ser tratada como inflação de custos, sobretudo numa situação de alto desemprego, e não pela derrubada da economia, que simplesmente agravará o desemprego. Quanto aos
efeitos inflacionários do déficit público, soa ainda inatacável
o postulado de Keynes: com alto desemprego e grandes níveis de capacidade ociosa na economia, o dispêndio deficitário do governo, mediante emissão de moeda fiduciária, não
gera aumento de preços, mas simplesmente dá lastro à mobilização da capacidade ociosa. Quando o empresariado perceber isso, ele entenderá que o governo, em situação de alto
desemprego, pode aumentar dispêndio e reduzir simultaneamente os impostos - ou seja, exatamente o contrário do que
se faz atualmente.
O apelo às políticas regressivas do neoliberalismo está
nas palavras. Quem é contra as "metas" da inflação? Quem é
contra a "responsabilidade" fiscal? Entretanto, foi na base do
dispêndio público deficitário e de políticas de rendas para
conter a inflação que a Europa Ocidental viveu um quarto de
século de prosperidade no pós-guerra. Algo semelhante ocorreu com o Japão. E foi na base de crescentes dispêndios públicos deficitários que os Estados Unidos superaram a Grande Depressão e também entraram num clima de prosperidade no pós-guerra. Foi só a partir dos anos 70 - anos e inflação com quase pleno emprego - que dispêndio público virou
palavrão, e déficit público virou sinônimo de desperdício de
recursos públicos e sociais.

FOI O DISPÊNDIO PÚBLICO
DEFICITÁRIO, NUMA
PALAVRA, QUE DEU SUPORTE
À MAIOR PARTE DO ESFORÇO
DE GUERRA E CONSOLIDOU A
LIDERANÇA DA ECONOMIA
AMERICANA NO MUNDO

Contudo, o que significou o New Deal nos Estados Unidos, pelo lado do resultado do dispêndio deficitário? Significou a construção ou reconstrução de 517 mil milhas de rodovias, 123 mil viadutos e pontes, 120 mil prédios públicos; obras
de regularização de rios, de irrigação e de construção de hidrelétricas em três grandes vales - dos quais o de Tenessee
tornou-se emblemático. Milhares de concertos públicos de
graça, milhares de quadros pintados por artistas para embelezar prédios públicos, tudo no âmbito de um programa de
emprego para proteger artistas desempregados. E, mais extraordinário: nem uma única denúncia de corrupção envolvendo projetos desse programa gigantesco!
oi o dispêndio público deficitário, numa palavra, que deu suporte à maior parte do esforço de guerra e consolidou a liderança da
economia americana no mundo. Do outro lado
do Atlântico, em outro contexto, a Alemanha,
com uma taxa de desemprego igual à dos Estados Unidos em 33 (cerca de 25%), dava amesma arrancada, também na base do dispêndio deficitário em grandes obras públicas, sob a legenda do Novo Plano articulado por Hjalmar Schactht no seu curioso esquema Mefo, por inspiração direta do
New Deal. Na Alemanha, o êxito no combate ao desemprego
foi ainda mais espetacular (foi virtualmente eliminado em
três anos), embora as condições iniciais fossem muitos mais
restritivas: afogado por dívidas da Primeira Guerra e por dívidas externas novas, o país teve que recorrer à moratória e,
a fim de garantir suas importações, partir para acordos bilaterais do comércio no sentido de só comprar de quem comprasse dele.
Claro, hoje temos condicionantes adicionais no Brasil,
sobretudo o condicionante externo. Mas parte dele também
vem sob a forma de ideologia, não de interesses reais. Se
uma agência de risco que tem uma exposição insignificante
em crédito para o Brasil resolve reduzir a classificação do
país porque a relação déficit ou dívida-PIB aumentou um
ou dois pontos, isso é ideologia pura. Nenhum país quebra
em sua própria moeda, a não ser no auge de uma hiperinflação, na qual tenha perdido inteiramente stta capacidade
tributária. O risco externo é o risco do balanço de pagamen-

tos, e este, dependendo da natureza do déficit público, pode
até mesmo se reduzir enquanto ele aumenta (quando o go-
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vemo investe em infra-estrutura e apoio a exportações, por
exemplo).
O governo Lula, conduzido pela ala moderada do PT, parece estar responsavelmente empenhado numa mudança su- ·
ave da política econômica. Vai tentá-la, inclusive no contexto de um grande Pacto Social. Seria a mudança ideal, se
essa for uma mudança possível. Não será ·necessariamente.
Na mesma medida em que, noutro contexto, chamei o New
Deal de a maior revolução política jamais operada dentro
do capitalismo, Lula será empurrado para uma mudança
de fundo dentro do capitalismo brasileiro e latino-americano em razão de seu principal compromisso de campanha de
reduzir o desemprego. Galbraith observou que os políticos,
muitas vezes, antes que de doutrinas econômicas, são prisioneiros da tirania das circunstâncias. Isso é verdade para a
economia. É menos verdade para a política (do contrário, a
História jamais avançaria por obra da vontade política
munida de poder!).
Entre a tirania das circunstâncias econômicas e a tirania das circunstâncias políticas, o perfil de um operário que
chega à Presidência indica que muito provavelmente ele escolherá ser um escravo do povo, e não dos banqueiros. Mas
a tentação do status quo será imensa. Os primeiros passos
serão titubeantes, mesmo porque grande parte dos próprios economistas do PT alimentam a ilusão de uma transição
suave. De fato, muita coisa que se pode fazer independentemente da macroeconomia será feita. A administração ficará mais solta, sem o peso dos lobbies e dos grupos de interesse parasitários que historicamente cercaram o poder
político tradicional no Brasil, melhorando a qualidade da
gestão dos programas setoriais, desde o combate à fome à
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regeneração do setor de energia, passando pela recuperação do sistema logístico.
ontudo, o desemprego que elegeu Lula - verticalizando um tema de campanha de interesse geral - continuará como uma sombra
ao lado de seu governo, pelo menos enquanto perdurar a política macroeconômica herdada e, em particular, os superávits tributários. Cedo, o presidente perceberá que,
para que o desemprego caia um pouco,
não bastará mudar a economia um pouco. Será o próprio eixo da economia que
terá que mudar - como no New Deal ou como no Novo Plano
alemão. E o custo político de uma pequena mudança, derrubando fetiches e preconceitos ideológicos, não será maior do
que o custo político de ajustar na margem a política econômica já esgotada de Fernando Henrique.
É aí que estará o seu Rubicão. Em face das circunstâncias, e numa perspectiva de quatro (ou serão oito?) anos, a questão não é saber se ele o atravessará; a questão é saber exatamente quando o atravessará, à medida que os exemplos da
Polônia e da Argentina são exemplos pedagógicos de que a
salvação não está nem em ficar parado na fronteira do neoliberalismo, nem em fazer um recuo ainda mais desesperado
para o marco neoliberal. Na verdade, as circunstâncias acabarão empurrando Lula para completar de forma um pouco
mais hard na economia a revolução light que protagonizou
no plano político.
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Lula, feliz com seus altos índices nas pesquisas, foi abordado por um repórter
que perguntava, se não me engano, sobre os embates travados entre os outros candidatas na disputa pelo segundo lugar. O hoje presidente do Brasil respondeu com
bonomia: Lulinha não quer briga, Lulinha só quer paz e amor.
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esta campanha presidencial da qual acabamos de sair, a frase
que deu origem ao Lulinha paz e amor, foi a
nota mais simpática.
Lula, feliz com seus altos
índices nas pesquisas, foi abordado por um repórter que perguntava, se não me engano, sobre os embates travados entre os
outros candidatos na disputa pelo segundo lugar. O hoje presidente do Brasil respondeu com bonomia: Lulinha não quer
briga, Lulinha só quer paz e amor. A frase pegou, foi criticada por uns, elogiada por outros, mas fixou-se como uma marca da campanha que acompanhou o candidato até bem depois de sua eleição: deu o tom de seus encontros com Fernando Henrique e vem, até o momento em que escrevo essas mal
traçadas, dando o jeito de todas as suas aparições públicas.
A frase era tão boa que o senador Roberto Freire, um
então adversário, sem ter o que inventar de negativo contra o paz e amor do Lula, disse em sentido de crítica que
alguém precisava dizer ao Lula que paz e amor era coisa de
hippie. E daí?, poderia ter perguntado o Lula se não estivesse em clima de paz e amor. O senador parecia falar na
mesma maneira com que nossos pais e gente mais conservadora se referiam ao fenômeno que mudou a cara das atitudes interpessoais a partir dos anos 60 e 70. Vistos de hoje,
no entanto, com seus longos cabelos, suas roupas coloridas,
sua comida natural, suas comunidades, cama de tatame pela
vida afora (como cantou Gil) os hippies parecem bichos tão
simpáticos e inofensivos que até a Sandy topou se fantasiar
de hippie para uma novela. Sua filosofia ingênua cujo leitmotiv era dado pelo paz e amor, baseava-se na crença na
bondade essencial do ser humano, na fé em que todos, de
alguma forma, eram iguais e que as aparentes diferenças
deviam ser respeitadas. Se o mundo traiu os ideais hippies,
se as drogas que embalavam muitos dos seguidores daqueles sonhos revelaram, ao longo dos últimos trinta anos, seu
lado mais perverso, destruindo a vida de muitos dos seus
filhos , levando outros para o crime, ou tornando-os presa
fácil dos bandidos que comerciam com elas, o ideal de uma
humanidade boa, de uma sociedade de iguais merece ser
sempre renovado. Principalmente quando o mundo vai ganhando uma tão má catadura.
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Mas o paz e amor do Lula, dito daquela maneira e naquelas circunstâncias, tinha também o seu quê de esperteza de
político. Aquela malícia que o sujeito tem que adquirir para
viver num meio em que existem tantos espertos. Porque a
política exige uma certa capacidade de dizer sem dizer, de
driblar o adversário, de esvaziar seu argumento, ou mesmo
de saber ficar de lado vendo a confusão sem se meter nela. E
foi neste mesmo sentido que o lema paz e amor foi associado
à uma outra sucessão presidencial na História do Brasil. Em
1909, quando morreu Afonso Pena, seu vice-presidente, Nilo
Procópio Peçanha, assumiu o poder dizendo que faria, em
seu curto mandato, um governo na base de paz e amor, a
fazer contraste com o tom violento que já ia tomando a campanha pela sucessão presidencial. O lema do campista Nilo,
bem no espírito do tempo, foi logo incorporado pelos caricaturistas de plantão.
A campanha eleitoral de 1910 foi a mais movimentada que
se viu até então. Enquanto Nilo Peçanha curtia na boa paz os
seus dezessete meses de mandato, Rui Barbosa e Hermes da
Fonseca, os candidatos à Presidência, se digladiavam através
da imprensa. Charge de J. Carlos para a revista Careta mostrava os dois candidatos, sob a legenda "Paz e amor", se enfrentando num ringue de luta romana, modalidade esportiva
então em moda. Enquanto isto, ao fundo, Nilo, em cima do
muro, ia dedilhando a viola e cantando: Na luta romana em
voga,/ para o cinto conquistar,/ empenham-se a farda e a toga /
numa luta singular./ Enquanto assim ferve a briga / faz-se o
Nilo trovador. / E entoa à toa a cantiga / antiga do Paz e amor.
Cena que bem nos remete aos debates do primeiro turno da
última campanha em que Serra e Ciro se estraçalhavam enquanto Lula, olímpico, em cima do muro por conta das alianças e sem querer fazer marola para não atrapalhar seu bom
desempenho nas pesquisas preferia ir dedilhando a viola e
entoando a sua cantiga antiga de paz e amor.
as, em 1910, na disputa entre
a "farda e a toga", a farda levou
a melhor. Rui, apesar do sucesso em Haia e apesar da Campanha Civilista que, impulsionada por sua eloqüência, conquistara as multidões, não conseguiu eleger-se. Já naquela época, um dos argumentos que os adversários alegavam contra
Rui era o de que estava velho, não tinha condições fisicas para
a presidência. Em discurso no Senado, Rui rebateu as críticas,
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alardeando grande vigor. Emílio de Menezes, partidário da
candidatura Hermes, não perdeu a ocasião e espalhou logo a
maliciosa quadrinha onde a Sra. Rui Barbosa era mencionada. Ao ouvir-lhe a gabolice / Maria Augusta se abrasa / Se tem
tanta quanto disse / Por que não a gasta em casa?
Opaz e amor de Nilo Peçanha foi uma bem sacada estratégia para que ele, um político do interior do Estado do Rio, ganhasse projeção nacional tanto pelo cargo que lhe caiu no colo
quanto pela habilidade com que o ocupou. Moreno, com traços
que denunciavam a origem africana de seus avós, gostando de
tocar violão, instrumento que, como a gente lê em Lima Barreto, era o da predileção da gente do povo, Nilo enfrentaria
outros preconceitos. Chamavam-no às vezes de moleque presepeiro, possivelmente no sentido que se daria ao malandro
carioca algumas décadas depois. O nome do rio africano também servia para fazer alusões à sua cor e à aparência. Nilo
nem ligava, andava muito elegante pelas ruas do Rio em seu
automóvel. A pose e a fleuma com que segurou a onda durante
o seu curto mandato lhe valeu ter o nome associado à historia
de um de nossos primeiros sucessos cinematográficos.
A 25 de abril de 1910 estreava, no Cinematógrafo Rio
Branco, a película brasileira Paz e amor. Exibido mais de mil
vezes naquele ano, o filme era uma clara sátira a Nilo e seu
governo - a começar pelo protagonista, o Rei Olin 1(Nilo, às
avessas). Paz e amor, com argumento de Antônio Simples,
pseudônimo de José do Patrocínio Filho, e dirigido por Alberto Botelho, foi o primeiro filme falado brasileiro e lançou o
gênero da revista no cinema. Na verdade, o filme era dublado a cada apresentação e a voz de Nilo era a do barítono Antônio Cataldi, que, entre outras canções, interpretava a popularíssima Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga. A concepção
de Paz e amor tinha o mesmo caráter de "representação panorâmico-documental" das revistas de ano, mistos de féeri- ,
que e documento, comédia de costumes e opereta, panorama e
praça pública... , das quais Artur Azevedo foi um dos grandes
criadores no Brasil.
Depois de seu curto governo na linha do paz e amor, Nilo
viajou para a Europa e só voltou em 1912 para assumir a
cadeira de senador pelo Rio de Janeiro. Ele, que fora presidente do Estado do Rio de Janeiro de 1903 a 1906, quando
saiu para concorrer à vice-presidência na chapa de Afonso
Pena foi novamente eleito para a presidência daquele estado
em 1914. Durante este seu segundo mandato Nilo Peçanha
deu um novo mote para os caricaturistas e piadistas de plan-

tão. Dizem que ele teria apresentado a uma delegação inglesa que visitava seu estado uma plantação de capim barbade-bode, como se fossem os arrozais de Pendotiba. A piada
sobre os arrozais o perseguiria para o resto de sua carreira
política. Mendes Fradique, na parte da História do Brasil
pelo método confuso em que descreve a terra descoberta por
Cabral, ao falar sobre os rios brasileiros, conclui dizendo que:
Há ainda outros rios de grande vulto, entre eles o Nilo, que
tendo suas origens na África, banha os arrozais de Pendotiba
e vai desaguar na Praia Grande (o antigo nome de Niterói
era Vila Real da Praia Grande).
Os arrozais o perseguiriam ainda quando foi convidado
por Wenceslau Braz para ser ministro das Relações Exteriores, em 1917, em plena guerra mundial. Aliada a uma caricatura de Storni, a revista D. Quixote publicou umas quadri-
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nhas apresentando-o como "o grande Nilo que a sorte bafejou
desde a nascente". Depois de relatar os feitos do político campista, o poeta-humorista faz votos a ele, "que a paz e amor
pregou primeiro", subindo para o Itamarati, "leve a paz pelo
mundo afora fazendo o amor brotar no mundo inteiro, como
se fosse arroz de Pendotiba".
Durante as negociações para a sucessão presidencial de
Epitácio Pessoa, em 1921, Nilo formou com José Joaquim
Seabra, presidente da Bahia, uma chapa oposicionista, para
se opor ao candidato das correntes oficiais, Artur Bernardes,
presidente de Minas Gerais. A Reação Republicana, nome
que deram ao movimento, foi uma das poucas campanhas de
oposição eleitoral com apelo às massas que a República Velha conheceu. Nilo e Seabra se dividiram entre o Norte e o
Sul do país. A bordo do navio Íris , Peçanha visitou todas as
capitais do Norte e Nordeste até Manaus, enquanto Seabra
se encarregava dos estados do Sul. Apesar das expressivas
manifestações populares que recebeu, o apoio da maçonaria
lhe foi fatal. Atacado pela oposição da Igreja Católica, que o
condenou como "maçom liberal e anticatólico", Nilo foi derrotado por Artur Bernardes.
m dos sucessos musicais dessa última
campanha de que Nilo participou foi a
marchinha de Eduardo Souto, em que o
candidato campista era chamado de
Papa-goiaba. Mas a música que pegou mesmo no gosto do
povo, a música que foi entoada pela multidão na Avenida
Central quando o presidente eleito Artur Bernardes a atravessou rumo ao Catete para tomar posse foi a marchinha que
Freire Júnior e Careca fizeram contra ele: Ai seu Mé! / Ai
seu Mé ! Lá no Palácio das Águias, olé!/ Não hás de pôr o
pé... / O Zé-povo quer a goiabada campista. / Rolinha, desista./ Abaixa esta crista ... / Embora se faça uma bernarda a
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cacete, / não vais ao Catete! / Não vais ao Catete! Podia até
ser que o Zé-povo quisesse mesmo a goiabada campista, mas
naquele tempo de eleições a bico-de-pena, com as cartas marcadas, quem levou a melhor foi mesmo o Seu Mé ou Rolinha
(apelido cuja origem ainda não foi totalmente explicada).
Pouco amigo de piadas, enfrentado a tensão que resultava
das movimentações dos tenentes pelo Brasil afora, Artur
Bernardes governou sob estado de sítio. Freire Júnior e Careca tiveram depois de dar explicações sobre a inspirada
marchinha ao chefe de polícia, Geminiano de Franca. Conta
Lamartine Babo que Careca, querendo se livrar da cana dura,
jurou por todos os santos que não tinha nada a ver com o
negócio, que fora Freire Júnior quem chamara o homem de
Seu Mé e de Rolinha. Indignado com a traição, Freire Júnior
o interpelou ali mesmo: e a música? Então Careca, teve a
cara-de-pau de dizer pro delegado: "a música não é minha,
um pedaço é do Abajur e um pedaço é da Mimosa." Além de
traidor, plagiário.
Nilo Peçanha não sobreviveu para ver o final do governo
de Bernardes nem para assistir à grande transformação que
o Brasil sofreria até o final daquela década de vinte. Morreu
em 1924, poucos anos antes da Revolução de 30, quando uma
nova elite política emergiria. Diversa daquela da qual ele se
esforçara por fazer parte migrando da pequena classe média
do interior para o papel de homem de confiança das elites
cafeeiras que assinaram o Convênio de Taubaté. Pouca semelhança talvez haja entr.e a sua trajetória e a do novo presidente paz e amor. De qualquer maneira, embora o paz e amor
do Nilo tenha tido o mesmo sentido estratégico que teve para
Lula, pelos exemplos citados, a gente pode constatar que, no
tempo do primeiro, as campanhas presidenciais eram muito
mais divertidas e inspiradas.
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odas as eleições criam interpretações que viram verdadeiros
clichês. A partir de então, falar sobre elas é quase entoar
um mantra. Por exemplo: a
eleição de 1986 foi a do Plano
Cruzado; a de 1989 a da crise
do sistema partidário que permitiu a vitória de um outsider;
a de 1994 a do Plano Real; a de 1998 funcionou como um
plebiscito sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso.
As interpretações-clichê podem gerar dois problemas. O primeiro é negligenciar aspectos importantes de um determinado evento. O segundo é repetir certas sentenças que, apesar
de persuasivas, pouco têm a ver com os fatos.
O propósito deste texto é evitar que dois aspectos submirjam na inevitável interpretação-clichê que será construída
sobre as eleições de 2002. O primeiro aspecto, a redução dos
votos nulos e em branco, tem sido negligenciado nas análises
já feitas. O segundo, a votação do PT para Câmara dos Deputados, tem produzido interpretações não-amparadas nos dados. Ambos merecem uma análise mais cuidadosa.
1. Os votos nulos e em branco

Apesar de pouco comentada, a melhor notícia trazida pelas eleições de 2002 para a democracia brasileira talvez tenha sido a redução dos votos inválidos. Até 1998, o Brasil
estava entre os países com as piores taxas de votos anulados
do mundo. As taxas de 1990 (44%) e 1994 (41%) estão entre
as maiores das eleições ocorridas em países democráticos no
pós-1945.
Uma interpretação corrente via esses números exclusivamente como evidência de protesto e insatisfação com o
sistema político. A conexão com a obrigatoriedade do voto
era direta: obrigados a votar, os eleitores acabavam anulando ou deixando seu voto em branco. Mas a simples comparação com os resultados de outras democracias mostra
que os valores do Brasil estavam muito acima. Para se ter
uma idéia, a média de votos inválidos para o Legislativo em
outros países que utilizam o voto obrigatório é de 7,4%. Por
que os eleitores brasileiros estariam tão mais insatisfeitos
com o funcionamento da democracia do que o dos outros
países?
A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez em 1996
num número reduzido de municípios. Em 1998, foi emprega66
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da integralmente em cinco unidades da Federação (Roraima,
Amapá, Alagoas, Distrito Federal e Rio de Janeiro) e parcialmente nos outros. Mas o resultado das eleições para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas nessas cinco
unidades foi surpreendente: as menores taxas de cada região
do país. Alagoas, por exemplo, teve 13% de votos nulos e em
branco nas eleições para Câmara dos Deputados, enquanto a
média do Nordeste foi de 24%. Este resultado sinalizou para
um dado fundamental: um contingente de eleitores deixava
a cédula de papel em branco ou anulava não porque queria
protestar, mas porque votar era simplesmente uma atividade extremamente complexa, sobretudo para os eleitores de
baixa escolaridade.
As eleições de 2002 foram as primeiras para cargos nacionais em que todos os eleitores votaram na urna eletrônica.
Comparativamente ao pleito de 1998, houve redução dos votos inválidos para todos os cargos. Para a Câmara dos Deputados passou de 20% para 7,7% - agora uma taxa idêntica à
média dos países com voto obrigatório. Para as Assembléias
Legislativas caiu de 17 ,5% para 7,2%. A redução também
aconteceu na disputa dos cargos majoritários: para presidente a taxa passou de 18,7% para 10,4%, para governador caiu
de 20,7% para 11,2% (ver gráficos 1 e 2).
A revolução trazida pela urna eletrônica foi realmente
impressionante e pode ser dimensionada pelos resultados da
Câmara dos Deputados. Em primeiro lugar, cabe destacar
que desde que a cédula oficial foi introduzida nas eleições
para Câmara (1962), não temos uma taxa tão baixa de votos
inválidos. A deste ano se aproxima da dos anos 1950, quando os eleitores levavam a cédula de casa, o que reduzia a
possibilidade da anulação por erro. Como conseqüência, houve um forte crescimento do contingente de eleitores que votaram positivamente (em um candidato ou partido): em 1998
foram 66,600 milhões, neste ano foram 87,532 milhões - um
crescimento de 20.932 votos (31,4%), enquanto o eleitorado
cresceu apenas 9% nesses quatro anos. Obviamente, um contingente de eleitores continua anulando ou digitando o botão
BRANCO por protesto, mas os números deste ano demonstram que uma parte considerável provavelmente não votava
em candidatos e em partidos por dificuldades com o antigo
processo de votação.
Destas coisas que só acontecem por aqui. Introduzida para
combater as fraudes eleitorais, a urna eletrônica produziu
um dos mais intensos processos de incorporação política da
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História brasileira: milhões de eleitores passaram a ter seus
votos efetivamente contabilizados para efeito de distribuição
de poder entre os partidos e candidatos. Reforma política eficiente e silenciosa.
2. A votação do Partido dos
Trabalhadores para a Cântara
dos Deputados

Nenhum analista previu que o PT elegeria a maior bancada da Câmara dos Deputados. Entre 1998 e 2002, o partido ampliou a votação de 13,2% para 18,4%, enquanto a bancada cresceu de 11,3% para 17,7% - é interessante observar que o crescimento da bancada (6,4 pontos percentuais)
foi maior do que o da votação (5,2 pontos percentuais). A surpresa deu margens a uma série de explicações. Uma é a da
onda petista: teria havido um crescimento de votos de legenda do partido, que ajudou a ampliar o número de representantes eleitos. Os dados não confirmam esta versão. Na realidade, o PT obteve apenas 13,8 % de votos de legenda, que
foi a menor taxa que o partido já recebeu em qualquer eleição. Ainda que tenha ajudado, os votos de legenda só ultrapassaram o quociente eleitoral em seis estados: Sergipe,
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Uma outra explicação - para continuar nas metáforas
aquáticas - é a do transbordamento dos votos de Lula. O
crescimento da votação do candidato teria contribuído para
transferir votos para outros cargos. O gráfico 3 mostra que
esta hipótese tem que ser vista com cuidado. O descolamento
entre os votos de Lula e do PT para Câmara dos Deputados é
impressionante: a correlação estatística entre eles é inexistente: r de Pearson =0,02. Por que o efeito Lula não ajudou
o PT em Alagoas, Amazonas e Roraima, onde o PT obteve_
respectivamente, 4%, 2% e 2%? Aliás, nestes três estados o
partido obteve menos (em termos percentuais) em 2002 do
que nas eleições de 1998.
O gráfico 4 apresenta a votação do PT para governador e
para Câmara dos Deputados. Sem muito esforço, pode-se observar que a votação para Câmara está muito mais associada à de governador do que à de presidente. Esta impressão é
confirmada pela razoável correlação estatística: r de Pearson
= 0,54. A possível explicação para este fenômeno pode ser
encontrada no próprio sistema eleitoral brasileiro. Quatro
cargos (governador, senador, deputado federal e deputado
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estadual) têm o estado como unidade de disputa (distrito eleitoral). O estado é o âmbito, por excelência, da competição
política no país. Além do que, há uma tradição de os dirigentes políticos organizarem em torno da candidatura de governador, as alianças para outros cargos. Por outro lado, as eleições presidenciais têm o país como distrito eleitoral. Ainda
que o desempenho do candidato à presidência influencie o
desempenho dos candidatos a outros cargos, esta influência
parece ser ainda limitada, como indica a distância entre os
votos recebidos por Lula e os recebidos pelo PT para o Legislativo.
Em 2002, o PT teve um crescimento da votação em 23
unidades da Federação. Mas o desempenho do partido foi
melhor nos estados onde é tradicionalmente forte e organizado; em sete deles, recebeu mais de 20% dos votos (Acre,
Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Distrito Federal e Mato Grosso do Sul). Desta lista, apenas
Santa Catarina foge ao padrão de reduto do partido, mas é
interessante lembrar que o PT teve neste estado uma vota-
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ção surpreendente nas eleições de 2002, conquistando importantes cidades. Esses dados são mais um elemento para reforçar a hipótese de que a votação do PT para a Câmara dos
Deputados é mais decorrente de fatores estruturais (organização, presença de lideranças expressivas, desempenho eleitoral pregresso) do que fruto de fatores conjunturais (votação do candidato presidencial). Obviamente, a onda Lula foi
importante e ajudou o partido, mas sua força deve ser relativizada.
Um último ponto que merece destaque é o impacto do sistema eleitoral sobre a representação do PT. Em todas as eleições que disputou, o PT sempre recebeu mais votos do que
cadeiras. As razões são muitas: cadeiras perdidas para pequenos partidos coligados; os efeitos da fórmula eleitoral; a
concentração de votos em São Paulo, estado que é sub-representado na Câmara. Nesta eleição, apesar de obter a maior
bancada, o PT continuou levemente prejudicado (18,2% dos
votos e 17,7% das cadeiras). Mas um dispositivo da fórmula
eleitoral utilizada no país - que assegura sobrerepresenta-

ção para o partido mais votado no estado - acabou favorecendo o PT. O partido foi o mais votado nas seguintes unidades da Federação: Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Não fosse pela coligação com outros partidos, que lhe tirou algumas cadeiras, a bancada do PT seria
ainda maior.
No futuro , não haverá como falar das eleições de 2002
sem lembrar que o PT obteve, pela primeira vez, a maioria
das cadeiras na Câmara dos Deputados. Clichê que se anuncia. As incursões pela votação do partido, longe de querer
esmaecer o significado da vitória petista, tiveram como propósito matizar explicações apressadas sobre ela. Pensando
bem, os dois temas escolhidos para este artigo - queda dos
votos inválidos e vitória do PT - revelam um claro amadurecimento da democracia brasileira (nada como terminar
com um clichê).
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Em todas as eleições que disputou, o PT sempre

recebeu mais votos do que cadeiras. As razões são
muitas: cadeiras perdidas para pequenos
partidos coligados; os efeitos da f6rmula
eleitoral; a concentração de votos em São Paulo.
estado que é sub- representado na Câmara
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ARTHUR C. - A crise de crescimento do Brasil tem paralelo
em sua própria História?
A. CANDAL - Não, taxativamente não, pelo menos não no

século XX, que é o período histórico de aceleração de crescimento das economias mundiais, com poucas exceções (v.g.
África do sub-Saara). E vamos mostrar os números para que
se possa ter uma idéia do que estamos falando. O tamanho
da regressão é a queda de um patamar de crescimento médio
de 4,6%per capita no período de 50 a 80 - ou, para ser mais
preciso, de 4,59% ao ano - , comparado com um crescimento
médio de 0,37%per capita nos últimos 22 anos. Isso significa
que se tivesse o Brasil mantido o crescimento do período de
50 a 80, nos últimos vinte e dois anos, estaríamos, hoje, com
uma renda próxima da espanhola, da ordem de US$ 16.000
por ano. Para se ter uma ordem de grandeza da queda, o
Brasil teria em 2001, uma renda per capita 141 % maior do
que a observada. Traduzindo, de uma forma curta e grossa,
todos os problemas que nós temos hoje em termos de pobre-

acima do crescimento da população. O impacto da tecnologia
se dá também na área médica e em proteção ambiental, além,
é claro, do tratamento da água. O resultado são o aumento
da expectativa de vida, que passa de 56 anos, em 1960, para
68,5 anos, em 2000; e redução da mortalidade infantil, que
cai de 116 mortes por 1.000, em 1960/70, para 34 mortes por
1.000, em 2000. O dado bruto é alentador, mas se compararmos com a expectativa de vida e o nível de mortalidade infantil do europeu, nossos índices são equivalentes aos deles
na década de 50, no período pré-informática e microeletrônica. Como disse, com toda a propriedade, William Fogel, Prêmio Nobel de Economia em 1993, quando os dados antropomórficos e de condições de vida da população contradizem os
dados econômicos, esses últimos estarão sempre errados, não
só por sua fragilidade intrínseca, como pelo uso ideológico a
que eles se prestam.
ARTHUR C. - Se a nossa performance foi tão boa, no passado,
como perdemos o passaporte para o crescimento econômico?

POR QUE O BRASIL PASSOU DO TOP MUNDIAL DE CRESCIMENTO DE RENDA PARA
O BOTTOM MUNDIAL? ESSA É A PERGUNTA DE UM MILHÃO DE REAIS!
za, subalimentação, condições subumanas de vida, por mais
que esses problemas sejam contraditórios com informações
antropomórficas disponíveis, eles estariam eliminados.
ARTHUR C. - O que você quer dizer com "informa~ões antropomórficas"?
A. CANDAL - Os dados e estatísticas revelam que nos sete

anos que correm entre 89 e 96, para citar apenas um número, a altura média do brasileiro adulto aumentou três centímetros, o que se traduz em forte melhoria nutricional, dado o
pequeno espaço de tempo decorrente. Ele aumentou de 1,69m
' para 1,72m. O brasileiro de hoje tem a altura de um soldado
americano da Segunda Guerra Mundial. Esse indicador que é um dado duro, ao contrário dos dados econômicos que
são dados moles - indica que mesmo num processo de estagnação as condições sociais brasileiras melhoraram nos
últimos 22 anos. Isso se deve fundamentalmente à evolução
tecnológica, que se reflete na produção de alimentos. A oferta de alimentos no Brasil nos últimos 20 anos cresceu muito
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A. CANDAL -A pergunta de por que o Brasil passou da elite

do crescimento mundial, no período de 50 a 80 - ou 40 a 80 para o bottom do crescimento mundial, não está colocada no
centro da questão nacional por razões que não entendo bem.
Por que o Brasil passou - vou repetir - do top mundial de
crescimento de renda para o bottom mundial? Essa é a pergunta de um milhão de reais! É o cachorro que não latiu do
Sherlock Holmes! Por que não latiu? Por que o Brasil deixou
de crescer? Ainda que a indagação esteja posta em alguns trabalhos, não vejo neles uma resposta minimamente satisfatória. Não estou convencido de que a explicação da queda do
crescimento econômico brasileiro, que, insisto, é fundamental
para revolver uma série de problemas essenciais, tais como a
pobreza, sequer passe ao largo dos argumentos que pululam
no debate nacional. Essa é uma questão fundamental que não
foi - na minha opinião - devidamente enfatizada. Mas não
tenho respostas, repito, tenho provocações.
ARTHUR C. - Por que as explica~ões avan~adas não satisfazem?
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A. CANDAL - Porque a maioria enfatiza a redução da incor-

poração de fatores produtivos (growth accounting) à economia,
mas como essa redução não foi significativa, faz-se necessário
ampliar o peso do fator tecnológico (resíduo de Solow), que
pode ser visto como o nosso coeficiente de ignorância.
Uma mudança tão brutal no padrão de crescimento econômico brasileiro - 7,4% a.a. no crescimento do PIB total
entre 1950 e 1980, vs. 2,0% entre 1980 e 2002 - implica em
alterações tectônicas e dramáticas, um coupure como dizem
os franceses, para explicá-la.
Convém lembrar que o período 1950-80 esteve longe de
ser tranqüilo, com o suicídio de um presidente, a renúncia e
a deposição de dois outros, forte dissonância ideológica, ambiente externo geralmente hostil e um choque de petróleo.
Entre os candidatos para essa coupure, eu prefiro três:
1) a explosão inflacionária entre 1980-93, que superou
os 425% a.a. no período;
2) o substancial aumento no custo do investimento nacional nos últimos 22 anos, e,
3) o substancial aumento dos gastos públicos, especialmente os de consumo e de transferências, e da carga tributária, nos últimos 10 anos.
Examinemos, brevemente, os dois últimos pontos.
Enquanto no período 1950-80 o setor de bens de capital
transferiu, via preços, cerca de 2,80% do PIB ao ano para o
resto da economia, nos últimos 22 anos o mesmo setor retirou, também via preços, cerca de 3,70 pontos do PIB por ano
do resto da economia.
Não se tem conhecimento de economias que cresceram
rapidamente com bens de capital caros, e cada vez mais caros, pois isso esteriliza a poupança de forma não-produtiva.
Em relação ao aumento do Estado brasileiro nos últimos
10 anos, a primeira coisa a reconhecer é que o Estado brasileiro é muito complexo e muito singular em relação aos padrões mundiais.
Ele não só possui os órgãos de administração direta clássicos - embora em número maior do que aqueles padrões
- , como possui fundos, fundações, autarquias e pseudo-empresas, que tornam seus contornos imprecisos.
Do lado da Receita Tributária, no capítulo 37 (Outras
Transferências), encontram-se taxas, custas, multas e juros
de mora, que não são incluídos como receitas, embora assim
sejam definidos pela OECD.
Normalizando e incorporando essas diferenças, chegamos

a 2002 com uma carga tributária de cerca de 38% do PIB e
despesas públicas que superam os 42% do PIB.
Esses números situam-se acima da média da OECD e
pouco abaixo da média européia, países com uma renda per
capita 3,5 vezes maior do que a brasileira, quando medida
em termos PPP (poder de compra de paridade).
Na América Latina, se compararmos com o México, que
tem uma renda per capita 26% maior em PPP, tanto a despesa do governo, como a carga tributária são, aproximadamente, o dobro no Brasil.
Do ponto de vista histórico, entre 1950-80 e hoje, a despesa do Governo aumentou mais de 14 pontos percentuais, e a
Receita Tributária mais de 16 pontos percentuais. Deve-se
notar que no período 1950-80 o Brasil já possuía um Estado
avantajado para os seus níveis de renda per capita da época,
e que a sua estrutura tributária era muito mais moderna do
que a que hoje existe.
Como a propensão média do Estado a poupar é fortemente negativa e sua propensão a investir cerca de seis vezes
menor do que a do setor privado, qualquer transferência de
renda do setor privado para o Governo reduz tanto a poupança nacional, como a taxa de investimento total, e, portanto, o
crescimento econômico.
A soma desses dois fatores - bens de investimento mais
caros e forte aumento da presença do Estado na economia explica cerca de 66% da diferença de crescimento entre o período 1950-80 e 1980-2002.
O outro 1/3 não-explicado corre por conta do que se convencionou chamar Custo Brasil, e que engloba desde os efeitos distorcivos de uma estrutura tributária regressiva e perversa, até o excesso de regulação, a mudança constante nas
regras do jogo, e defesa permanente de interesses específicos, a insegurança dos direitos de propriedade, a má qualidade crescente da educação básica brasileira, a prática eliminação da Bolsa de Valores como locus de poupança, estrangulada que foi pela captação de títulos públicos etc.,
etc., etc ...
O Brasil mostrou, nos últimos anos, uma excepcional capacidade de copiar, de forma exacerbada, instituições, práticas e políticas contrárias ao crescimento econômico, e pouca
capacidade de importar instituições e políticas favoráveis ao
mesmo crescimento.
O resultado não podia ser outro: a perda quase total da
capacidade de crescer.
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Esses números estão longe de ser precisos, pois existem
ruídos e circularidades entre essas variáveis, mas eles delimitam um campo de indagações que devem ser examinadas
de forma sistemática.

ao ano, acumulada. Então, apenas esse flagelo ajudaria a
entender, sem entrar nos demais detalhes da crise cambial, e
da crise da dívida externa, porque o país estagnou entre 80 e
93. O que não explica porque uma vez dominada a inflação,
de 94 para cá, o Brasil continua a ter uma performance ridícula em termos de crescimento vis-à-vis a época de ouro, de
50 a 80. Por que o Brasil passa de top of the line para bottom
of the line? Por que o Brasil emigra do crescimento asiático
para o crescimento africano? Essas perguntas não estão respondidas. Até 93, diria que a inflação, se não basta, pelo menos é essencial para explicar a estagnação. De lá para cá, não
basta! A inflação está em níveis decentes e a economia continua estagnada. E é patético o conformismo, principalmente
político, com essa situação.

população americana votavam (no voting, no taxes) em 1870,
no Brasil essa proporção era apenas de 2,45% em 1914.
No caso do indicador de alfabetização, enquanto nos Estados Unidos ele era de 80% em 1870, índice que o Brasil só
atingiu no fim dos anos 80, e com uma definição mais flexível
de alfabetizados, em 1870 o mesmo índice era aqui de 16%.
As origens dessa diferença, que é apenas um referencial para
tentar se compreender o processo, são discutidas e estão sendo reescritas, mas parece que na base dessa diferença fundamental entre a nação brasileira e a americana está a assunção à propriedade rural. Enquanto na nação americana a propriedade rural era um bônus familiar, no Brasil era sesmaria, megalatifundiária. O Estado de Pernambuco era uma
única propriedade! Então, na origem dessa diferença entre
Brasil e Estados Unidos está a distribuição da propriedade.
Enquanto lá deu origem a uma sociedade que passou a se
representar no poder, aqui não. Aqui o Estado passou a usurpar e a sobrepor-se à nação. Acho que essa é a diferença fundamental entre Brasil e Estados Unidos, e que explica - ou
pelo menos dá indícios para a compreensão - por que o Brasil começa o século XIX com 50% da renda per capita americana e termina o século XIX com 14% da renda per capita
americana.

ARTHUR C. - Há uma corrente hegemônica de pensamento

ARTHUR C. - Mesmo assim, com a presensa histórica desse

que diz o seguinte: a esmagadora parcela dessa estagnasão

Estado usurpador, você atravessa grande parte do século XX,

se deva à excessiva apropriasão de renda pelo Estado, que se

especialmente após

tornou nocivo ao país. Mas o Estado sempre existiu forte, ati-

do crescimento mundial.

ARTHUR C. - Talvez, em um certo momento, a inflasão tenha sido causa e efeito, ou vice-versa?
A. CANDAL - Entre 80 e 93, a inflação andou acima de 425%

a Segunda Guerra Mundial, na lideransa

vo e dominante no caso da economia brasileira! Você acredita
na tese do Estado predador?
A. CANDAL - Temos que voltar a um período muito mais

longe do que o que estamos falando; temos que voltar pelo
menos ao século XIX, se não ao século XVIII. Se compararmos a evolução brasileira com a americana, vamos ver que o
fato que mais separa os dois países é que, enquanto a Inglaterra como Estado dominante gastava mais nas treze colônias do que delas arrecadava, o contrário ocorria no Brasil. O
Brasil adotou um sistema de Estado combalido, em que a
nação brasileira sustentava a monarquia e a aristocracia
portuguesa a ela apendada. O Estado português retirava
muito mais do Brasil do que colocava nele. E as conseqüências disso são múltiplas. Comparando, por exemplo, indicadores de participação eleitoral, vemos que enquanto 18% da
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A. CANDAL - O fato é que nesse último período o Brasil

aproveitou bem o processo de substituição de importações
para permitir que a oferta, i.e. - o PIB, crescesse mais do
que a Renda Disponível.
Dito de outra forma, em um hiato de tempo curto - 30-40
anos - , o PIB real foi maior do que o PIB potencial, através
do preenchimento dos vazios deixados pelos produtos importados, que deixaram de sê-los, face ao constrangimento da
capacidade para importar.
Lembro de um professor meu, o célebre Michal Kalecki,
que dizia não existir substituição de importações, mas simplesmente atendimento de uma demanda interna insatisfeita.
Seja como for, e por mais difícil que seja dimensionar a
substituição de importações, a verdade é que esse processo
era finito e transitório, do tipo once and for all.
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Fechada essa janela de oportunidade, o Brasil não soube
se reinserir no novo modelo de crescimento para fora, como
fizeram Coréia do Sul, China, Taiwan, México, e, mais recentemente, Índia.
Convém lembrar que em 1980 o Brasil exportou mais do
que qualquer desses países, e hoje, com exceção da Índia, ele
exporta entre 25%e 33%do que cada um desses países exporta.
ARTHUR C. - Mas, como condisões históricas propícias deságuam em uma espiral inflacionária? Como a inflasão setorna o centro do universo?
A. CANDAL - Até fins da década de 70, a inflação brasileira,

ainda que alta em termos mundiais, não era algo alarmante.
O que houve é que a partir de 80, em função da crise de balanço de pagamentos, mas não apenas em função disso, a inflação
brasileira disparou a níveis inéditos, que impossibilitaram o
investimento privado, e por fim o investimento público também. Então, no período de 80 a 93, diria, sem entrar em mui-

contraram terreno fértil na Argentina e no Brasil.
O Raúl Prebisch demoliu teoricamente essas relações há
cerca de 50 anos, e o Robert Barro fez o mesmo econometricamente há poucos anos.
A conclusão de Barro - válida para intervalos domesticados de inflação - é que um aumento de 10 pontos percentuais na taxa de inflação reduz o crescimento econômico entre 0,2% e 0,3% por ano, o que, a longo prazo, é significativo.
Com relação à demonização do crescimento, nenhum governo escolhe o baixo crescimento, embora esse possa resultar de conflitos não-percebidos entre outros objetivos de
política econômica, em um claro caso de resultado praeter
intencional.
O que nos deve preocupar em relação à inflação é o seu
recrudescimento, pois o Estado vinha, nos últimos oito anos,
financiando seus déficits com Poupança Externa, e essa caiu
substancialmente, e ameaça cair muito mais, em um ciclo
espasmódico, que é conhecido na história econômica brasileira do século XX.

EU NÃO ACREDITO EM UMA RELAÇÃO ANTAGÔNICA ESTABILIDADE/CRESCIMENTO,

E MUITO MENOS EM UMA RELAÇÃO VIRTUOSA ENTRE INFLAÇÃO E CRESCIMENTO
tos detalhes, que o fenômeno fundamental que explicou a estagnação foi a inflação brasileira da ordem de 425% ao ano. A
partir daí a pergunta é outra! O Brasil passa a ter uma inflação domesticada, aceitável para os padrões internacionais e
continua estagnado. Há uma pequena aceleração de crescimento, de 0,2% do PIB per capita para 0,8%, mas continua a
dever em relação ao período de ouro, chamemos assim, de 40 a
80, 50 a 80, em que a renda per capita cresceu mais de 4% ao
ano. Essa é a pergunta que temos que fazer.
ARTHUR C. - A partir dos anos 90, entramos em uma fase
do absolutismo do combate à inflasão. Durante anos, o crescimento passa a ser demonizado. Inicia-se o império do lrade

oH inflasão versus crescimento.
A. CANDAL - Eu não acredito em uma relação antagônica

estabilidade/crescimento, e muito menos em uma relação virtuosa entre inflação e crescimento, e estou falando aqui de
inflações domesticadas, abaixo de 10% ao ano, e não das descontroladas de 20% a 50% ao mês, que no pós-guerra só en-

ARTHUR C. - Resolvido o problema fiscal, o caminho da
volta ao crescimento rápido está desobstruído?
A. CANDAL - Infelizmente não, pois é necessário elimi-

nar a restrição externa, que hoje é representada por um
Passivo Externo Líquido (PEL), que é seis vezes maior do
que a exportação brasileira total, i.e., mercadorias mais
serviços não-fatores.
Isso significa que, na eventual ausência de poupança externa líquida, o Brasil comprometeria 1/3 de sua geração bruta de divisas para pagar juros, lucros e dividendos, o que é
inviável para uma economia em crescimento, ainda que modesto.
Há duas décadas, Maria Henrique Simonsen alertou para
a importância dessa relação, lembrando que ela é ideal entre
Oe 2, começa a preocupar entre 2 e 4, e a partir daí passa a
sinalizar a aproximação de uma situação de insolvência potencial.
Em 2001 apenas um país tinha uma relação PEUExportação maior do que a brasileira: a Argentina, e o seu desfecho
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não foi animador, ainda que agravado pela camisa-de-força
do seu currency board.
A única forma de o Brasil reduzir essa relação - que representa a integral de inúmeras derivadas - é exportar três
vezes mais o que hoje exporta, retomando o peso nas exportações mundiais que ele tinha em 1950.
Em agosto de 2001, o presidente da República lançou o
repto "Exportar ou Morrer", mas a realidade mostrou-se muito
mais forte do que a retórica, e nada ocorreu nessa área, pois
os sacrifícios tributários necessários para destravar as exportações são resistidos a ferro e a fogo.

te relegado. Esse setor cresceu bastante, mas os indicadores
de performance educacional brasileiros, inclusive o último
levantamento do PISA feito pela OECD, indicam que o Brasil está entre os piores performers em termos de educação
primária e secundária do mundo! Então, há um problema de
qualidade. E esse problema de qualidade gera um brutal desperdício de oportunidades de emprego para os jovens. Esse
para mim é o drama maior, porque ainda que a população
cresça hoje a 1,1%, que é um ritmo de país desenvolvido, a
população ativa ainda cresce a 1,8%. Esse para mim é o desperdício maior, cuja única resposta é: voltar a crescer urgentemente.

ARTHUR C. - Há saída indolor? Ou, para ser mais preciso,
existe solusão bem comportada?
A. CANDAL - Não, não existe.
ARTHUR C. - E a pergunta de sempre: o que fazemos com
esse enorme passivo social?

A. CANDAL - Primeiramente, quase 100% do passivo so-

cial passam pelo não-crescimento. Segundo, acho que a situação de esgarçamento social está altamente exagerada. Como
citei no início, os indicadores antropomórficos e de qualidade
de vida indicam que houve uma melhora substancial em todos os indicadores sociais. Ouvi uma reportagem na CBN de
São Paulo há uns oito meses - errei um percurso e fiquei
mais tempo no táxi do que devia - , e nesse período o número
de miseráveis brasileiros oscilou entre 20 milhões e 50 milhões. Realmente, não consigo crer que existam 20 milhões
de miseráveis no Brasil! Esse número para mim é absolutamente fantasmagórico! O passivo social mais grave, a meu
juízo, é o fato de que a geração jovem não encontre oportunidade de emprego condizente com sua preparação, ainda que
essa preparação seja deficiente. Os últimos indicadores de
performance educacional do Brasil são ruins. Aliás, o gasto
total com educação não é baixo, está próximo a 7% do PIB.
Tivemos uma melhora na estrutura de gasto substancial nos
últimos dez anos, enfatizando o setor secundário, o setor que
realmente responde pelo crescimento e estava absurdamen78
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ARTHUR C. - De onde vêm esses números de miseráveis?
A. CANDAL - Não sei, mesmo porque o conceito de miserá-

vel não é econômico, mas jornalístico e político.
Os conceitos de pobreza internacionalmente aceitos são
dois: o de pobreza e o de pobreza extrema.

Os trabalhos mais recentes, e que não sofrem as restrições metodológicas que se atribuem aos trabalhos da ONU e
do Banco Mundial, e que são os de Bourguigon e Morrisson,
Sala-i-Martin e S. Bahlla, todos de 2002, apontam para uma
substancial redução nos dois tipos de pobreza, tanto em termos relativos, como absolutos, e tanto para o mundo, como
para a América Latina e para o Brasil.
No trabalho de Sala-i-Martin os extremamente pobres no
Brasil seriam 1% da população em 1998, ou 1, 7 milhão de
pessoas, enquanto que para o Banco Mundial seriam 13%, ou
cerca de 20 milhões de pessoas.
No caso dos pobres - que não seriam miseráveis, pois
esses estariam incluídos nos extremamente pobres - Sala-iMartin estima essa taxa para o Brasil em 1998 em 13%, ou
21 milhões de pessoas, e o Banco Mundial estima para 2000
32%, ou 52 milhões de pessoas.
É evidente que os que falaram na rádio CBN misturaram
os dois conceitos do Banco Mundial - que é de longe o mais
pessimista - , e que essa escolha foi ideológica.
A escolha entre os três trabalhos referidos e o do Banco
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Mundial tem que ser técnica, e exige mais análise do que a mais estável do que se pensava e muito menos influenciada
pelo simples crescimento econômico, à diferença da pobreza.
que eu realizei.
O ponto de partida influencia decididamente a distribuiEntretanto, entre trabalhos que são assinados, e aqueles
ção de renda atual: quem começa mais igual, tende a termique se ocultam atrás de siglas, eu fico com os primeiros.
Combinando os trabalhos de Sala-i-Martin e S. Bahlla, é nar mais igual, e vice-versa.
Alterar esse padrão, como a Europa Continental consepossível concluir:
1) que os dois tipos de pobreza se reduziram entre 1960 e guiu no pós-guerra, cobra um preço pesado em termos de cres2000, em termos absolutos e relativos, para todo o mundo e cimento econômico e de desemprego estrutural, mas para
quem já não tem pobreza, essa é uma opção legítima.
todas as regiões, com a exceção da África do Sub-Saara;
Assim, para quem ainda tem que eliminar os dois tipos de
2) que o número de extremamente pobres mundiais caiu
de 554 milhões em 1970, para 353 milhões em 1998, e que a pobreza, separar o conceito de pobreza do de distribuição de
renda - muitas vezes confundidos por leigos e não-leigos - , é
sua taxa mundial caiu de 17,2% para 6,7%;
3) que o número de pobres mundiais caiu de 1,3 bilhão em fundamental, pois as opções para resolver ambos os proble1970 para 973 milhões em 1998, e sua taxa caiu de 41 % em mas simultaneamente podem ser contraditórias.
1970 para 18,6% em 1998;
ARTHUR e. - Sem querer ser chato, mas já sendo, insisto na
4) que 66% dos extremamente pobres se encontram hoje
na África do Sub-Saara, proporção que em 1980 era de ape- questão do frade oH com a infla~ão. É possível combater a
nas 16%, e que isso se deve ao fato que nesse período a renda infla~ão e crescer a altas taxas, simultaneamente?
per capita dessa região caiu 20% em termos reais.
A. CANDAL - Acho que essa pergunta já foi respondida,
O que fica claro é que para a redução dos dois tipos de
mas
discordo fundamentalmente da existência desse contrapobreza o crescimento econômico é suficiente e bastante,
mesmo um crescimento anêmico como o brasileiro dos últi- ditório! É a tese da meia gravidez. A meia gravidez não faz
mal porque é meia gravidez. Não conheço experiência ou númos 20-22 anos.
Quanto maior o crescimento, maior a redução da pobreza, meros que suportem a afirmativa de que existe uma inflação
e quanto menor o crescimento, menor a redução da pobreza. ótima. Os países que cresceram muito nos últimos dez, quinNo caso de crescimento negativo, como o da África, a po- ze anos são China, Coréia do Sul e Irlanda. A Irlanda reduziu, entre 85 e 90, o gasto público em 20% do PIB. Ela passou
breza aumentará.
Algo completamente diferente ocorre com a distribuição de um crescimento de 0,8% per capita para 8% per capita,
de renda, aqui medida pelo coeficiente de Gini, que é um con- ritmo que o Brasil jamais atingiu. E fez isso, com uma inflaceito totalmente diferente do de pobreza, e pode caminhar, e ção praticamente zero. Mesmo nos anos de ouro, o Brasil
caminha, na sua eventual contramão.
nunca atingiu 8%per capita! Poucos países do mundo atingiAssim, no caso da África, o grande aumento da pobreza ram 8% per capita durante dez anos! A Irlanda conseguiu
ocorreu com um Gini constante, enquanto na China a grande fazer isso com uma brutal redução da carga tributária e de
redução dos dois tipos de pobreza coincidiu com uma piora gasto público, permitindo a expansão de investimentos, renna distribuição de renda, i-e, aumento de Gini.
da e geração de empregos. A Coréia do Sul, China, Taiwan e
O mesmo que ocorreu na China aconteceu nos Estados Índia, que recentemente ingressou nos países de crescimenUnidos, Inglaterra e Austrália, e esse aumento do Gini pare- to rápido, nenhum deles têm inflação elevada. Não conheço o
ce refletir a incorporação muito rápida de inovações tecnoló- trade off entre inflação e crescimento. Acho, aliás, que esse
gicas revolucionárias (automação e comunicações).
trade off não existe. Não é esse o problema. O problema é que
No caso do Brasil, o período de maior redução de pobreza no Brasil o Estado cresceu como um despoupador, exigindo
(1960-80) coincidiu com um aumento do Gini, e o período de , que, uma vez eliminado o imposto inflacionário, a carga trimenor redução de pobreza (1980-2000) com uma pequena butária fosse aumentada brutalmente. Como a derrama tem
limite, o resto veio através do recurso da poupança externa
melhoria do Gini.
O que parece certo é que a distribuição de renda é muito para financiar seus déficits, agravando a relação passivo exOUTUBRO · N OVEMBRO · DEZEMBRO 2 00?
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de grande impacto. Estou falando de um ajuste fiscal correspondente a passar de 42% do PIB em gasto público para 25%
do PIB. O superávit necessário para se conseguir esse novo
ARTHUR C. - Engrasado porque parece uma contradisão:
patamar é no mínimo espetacular. E não estou falando de superávit primário, porque acho que é uma ficção inventada para
exatamente nos últimos dez anos a questão da redusão do
Estado foi colocada no centro do equacionamento da crise eco- ' resolver problemas com o FMI. O superávit primário exclui os
nômica. E aparentemente você fez um esforso, privatizou e l juros reais, quando os juros são apenas o preço do que você
tentou anualmente cortar o gasto público. Queria que você
não fez adequadamente no passado. É a mesma coisa que didesvendasse esse enigma! Ou essa fraude: você tem tido inúzer: se as minhas dívidas pessoais forem perdoadas, estou ótimeros superávits fiscais e tem tido redusão do tamanho do
mo. Só que elas não serão perdoadas porque gastei no passado
Estado através de venda de ativos públicos, mas o Estado conmais do que deveria ter gastado. Já o superávit operacional
tinua sendo o leviatã.
inclui os juros reais. Digo que o Brasil teria que ter um superávit operacional de 5% - 7% do PIB de forma permanente.
A. CANDAL - Há trucagens. A primeira delas: a venda Isso significaria reduzir a carga tributária de 38% do PIB para
dos ativos, a privatização, nos últimos oito anos foi inferior 30% do PIB, e gastar 25% do PIB.
ao volume dos chamados esqueletos do passivo público braÉ necessário esclarecer que eu não estou falando apenas
sileiro, inferior em 20% a 30%. Toda privatização brasilei- do superávit primário necessário para estabilizar e infletir
ra foi inferior ao reconhecimento dos esqueletos que esta- lentamente a relação Dívida Líquida/PIB, pois esse é, espevam guardados nos cofres dos governos estaduais. Ou seja, ro, consensual.
mesmo vendendo o que foi vendido ainda não foi possível
Eu estou falando em um superávit operacional que transreduzir o passivo do Estado. Basta dizer que a dívida líqui- forme o Estado de despoupador em poupador, abrindo camida pública passou de 20% para 60% do PIB. O caso argenti- nho, assim, para retomar, gradativamente, as taxas de cresno talvez seja bem mais dramático do que o nosso. A Argen- cimento per capita do período 1950-80, i-e crescer a mais ou
tina estava no início do século XX entre os países mais ricos menos 6% ao ano bruto, a longo prazo.
do mundo. E hoje está entre os remediados, sem perspectiva de ascensão. A situação foi ainda mais grave porque a
ARTHUR C. - Mas, não se esquesa que o Estado é uma Feinequação fiscal argentina foi ainda pior do que a brasilei- derasão. Fazer esse ajuste é fazer uma guerra civil fiscal. Quem
ra, embora não muito pior.
põe o guizo nos estados e municípios?
terno/exportações, que hoje está no limite mais alto de todos
os tempos.

1

ARTHUR C. - Você está falando se não forem tomadas medi-

A. CANDAL - Não sei. Talvez ninguém! Não estou dizendo

das radicais de redusão do Estado,. iremos piorar ainda muito.

que haja solução, até é bem provável que seja o contrário.
Solução é uma categoria positivista do século XIX. Só que
muitas vezes não existe a solução. No caso do perdularismo
federativo nacional, o gasto sem cobertura é a regra. Exemplo: as câmaras municipais do Brasil gastam quase 0,5% do
PIB. Gastam mais do que nas maiores democracias do mundo. Vamos pegar os Estados Unidos, que têm um sistema federal semelhante ao brasileiro. Os americanos gastam com
toda a administração municipal, pouco mais, em relação ao
PIB, do que nós gastamos só com as Câmaras de Vereadores,
caracterizando uma situação do pobre soberbo.

A. CANDAL - Acho que as medidas não serão tomadas. E

não serão porque não faz parte da psique brasileira enfrentar
problemas antecipadamente. No Brasil, os problemas são resolvidos a posteriori, quando eles se caracterizam como insolúveis do ponto de vista real. Então, o Brasil continuará caminhando em direção à sua pior performance. O Brasil projeta,
lamentavelmente a meu juízo, uma terceira década de estagnação. O que é dramático mais uma vez para os jovens que
ingressam no mercado de trabalho. Mas nada indica que haja
ou que haverá consenso de que o Brasil precise fazer um ajuste fiscal adequado na dimensão do Estado. Não estou sendo
pessimista, mas realista. Até porque trata-se de uma medida
80
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ARTHUR C. - Bem, você tem um pado federativo, tem verbas constitucionalmente vinculadas...
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A. CANDAL - Verba vinculada é a negação da opção pelo

futuro. É o passado mandando no presente! Hoje, do orçamento federal não tenho certeza, mas acho que 8% hoje é
condicional. Você pode decidir sobre 8%, 92% são gastos públicos vinculados. Então, uma redução de gastos da ordem
que estou falando implica uma reestruturação absurda - a
palavra talvez seja um pouco agressiva - do contorno do
Estado. A Constituição de 1988 transformou-se em um documento de políticas públicas, porque o Legislativo não confiava no Executivo, presente e futuro, e com isso amarrou-o com
um nó górdio. Hoje é necessário desatar esse nó, e recuperar
a capacidade de adaptar-se a situações cambiantes.
ARTHUR C. - A reestrutura~ão absurda na prática, significa
cortar na carne. O problema é que você pode ir ficando sem um
bra~o

aqui, uma perna acolá...

A. CANDAL - No fundo é a opção entre presente e futuro.

Ou a gente atende os interesses dos que estão hoje nos mer-

brasileiro não suporta ouvir qualquer coisa que não lhe seja
favorável. Churchil disse em 41 que os ingleses adoram más
notícias! Ele estava se referindo ao discurso sobre lutar nas
praias, nas ruas, nas colinas, lutar até o final! Os ingleses
adoraram! E eles estavam sendo bombardeados, mas adoraram o sacrifício necessário. Nós temos um horror ao sacrifício e à má notícia. Aliás, nós e os argentinos, o que explica
essa enfermidade comum que nós temos. Falei com um amigo argentino, no dia 14 de dezembro de 2001, sobre a crise
argentina. Esse amigo é bem informado, almoça com ministros: "Como está a situação argentina?" "Tudo bem. Vamos
deixar de pagar o décimo-terceiro e vamos equacionar tudo".
Lá o décimo-terceiro tem um nome estranho, chama-se Aguinaldo. Incrível! "Não vamos pagar o Aguinaldo ..." Digo: "Fulano, estou olhando a base monetária de vocês, e as reservas
externas e elas estão caminhando em sentido contrário. Então, tem algo errado!" Tem uma relação de paridade entre
reserva e base monetária. "Tem algo errado". "Tudo bem",
falou. Uma semana depois caiu o governo argentino, e esta-

NÓS E OS ARGENTINOS TEMOS UM HORROR AO SACRIFÍCIO E À MÁ
NOTÍCIA, O QUE EXPLICA A ENFERMIDADE COMUM AOS DOIS PAÍSES
cado de trabalho público ou privado e empurramos para frente,
ou atendemos os interesses daqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Não há meia saída. No fundo, é como se
tivéssemos em uma espécie de guerra. Vou lembrar duas batalhas da Segunda Guerra Mundial: a batalha de Anzio, quando os americanos desembarcaram pára-quedistas por navio
em Anzio. Foi a primeira vez em que a 82ª divisão era transportada assim, desembarcados por navio, por barcas. Os
americanos se estabeleceram numa praia, resolveram manter a cabeça de praia e não avançar. Se eles tivessem avançado, teriam chegado a Roma. Como eles não avançaram, os
alemães reforçaram a posição e deixaram Anzio durante dois
meses absolutamente cercada. Foi um equívoco estratégico
brutal! Quer dizer, erros estratégicos são sempre penosos!
Você não comete erro estratégico em vão! Erros táticos são
contornáveis, erro estratégico não tem jeito! Você paga um
preço elevado pelo erro estratégico. Estamos enfrentando,
hoje, um problema de erros estratégicos. Então, não tem solução sem mortos, usando, é claro, a metáfora da guerra. O
que me deixa descrente em relação a qualquer avanço é que o

mos no que estamos! Um pouco antes, duas semanas antes
dessa conversa, um economista argentino famoso, que esqueci
o nome, fez uma palestra no Sofitel dizendo que a Argentina
caminhava para a quebra. E mostrou uma série de dados que
indicavam que a Argentina estava quebrando. A opinião unânime dos argentinos que assistiram à palestra desse indivíduo era de que ele era um louco, um terrorista!
O outro exemplo da Segunda Guerra Mundial é o do cerco
de Bastogne. O Supremo Comando Aliado ignorou repetidas
informações sobre forte concentração de tropas e blindados
alemães nas Ardenas, cujo resultado foi uma batalha que
quase reverteu a vantagem aliada no front ocidental, e levou
à perda de 80.000 soldados aliados. A indecisão e a recusa em
olhar problemas de frente, tanto na guerra como em política
econômica, traz um preço muito alto, que, em geral, não é
pago por aquele que comete o erro.
ARTHUR C. - Você falou sobre a psique do povo brasileiro.
E a variável política, não muda nada? O PT não tem condi~ões
de realizar as reformas fiscal e previdenciária?
-

-
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A. CANDAL - Conheço muito pouco o PT para poder opinar.

A. CANDAL - Pelo menos, até prova em contrário. Gostaria

Mas digamos que a base fundamental do PT seja a administração pública, i.e. funcionários públicos. Acho muito difícil
os funcionários públicos, cuja despesa incluindo inativos responde por 16% do PIB, reduzirem a sua demanda por recursos. Para não ser injusto com o PT, eu não creio que algum
partido político brasileiro entenda a importância de reduzir
o Estado brasileiro e dar-lhe mais foco e mais previsibilidade
(i.e. seguir a lei de Hipócrates: do no harm ), e isso não apenas pelo seu caráter fisiológico.
Três razões explicam essa falta de percepção:
1) é sempre possível definir quem é beneficiado com
qualquer gasto do Estado, e aquele que é beneficiado
tem clara consciência disso e lutará para não perder o
benefício;
2) é impossível definir quem se beneficiará da redução
do gasto público, através do maior crescimento da economia,
que, em princípio, será toda a população, que não tem conhecimento desse ganho futuro e, portanto, não lutará por essa
abstração, e,
3) a sociedade civil apresenta uma tolerância inédita com
o aumento explosivo da carga tributária, cuja voracidade recente faz empalidecer o derrama que levou à Inconfidência
Mineira, pois com raras exceções não tem percepção daquilo
que efetivamente paga como impostos e taxas.
Assim sendo, no cálculo político dos partidos o aumento
de gastos, ou benesses, que favoreça seus grupos específicos
eleitorais, tem uma ponderação irresistível e uma justificativa racional.
Não vejo assim, nenhuma solução para o problema estrutural brasileiro. Usando uma frase latina, lex non cogit ad
impossibilia, i.e. você não pode legislar sobre o impossível. O
que, aliás, o Judiciário brasileiro adora fazer. Vai chegar um
momento em que a realidade vai se impor. E a realidade diz
o seguinte: o Estado não pode ficar do tamanho que está! É
inviável, pelo menos se quisermos recuperar o dinamismo
econômico perdido!

de ter opiniões alternativas. Alguém que diga: não, o Estado
está num tamanho ótimo! E argumentasse com números, dados. Não agüento mais ouvir o pessoal que diz que o problema
não é o Estado, o problema é o imperialismo americano, a globalização etc ... Aliás, trabalhos recentes sobre distribuição
de renda indicam que a globalização melhorou a distribuição
de renda mundial. Se você se concentrar não em países, mas
em pessoas, a distribuição de renda mundial melhorou nos
últimos 20 anos! E por uma razão muito simples: porque China e Índia, os dois países mais populosos do mundo, cresceram
muito. E têm os quarenta e seis países da África que se escafederam. Não tem a menor importância! Escafederam-se! E daí?
Então, em termos de países pode ter piorado, mas em termos
de pessoas melhorou. Mas, gostaria muito de ouvir as contribuições de outras disciplinas, como os cientistas políticos, porque a economia tem enormes limitações. Isso significa que o
problema da pobreza mundial é um problema circunscrito à
África: é um problema africano, e a sua única solução consiste
em reverter a tendência de queda da renda per capita africana, fazendo-a crescer acima da taxa mundial.
Passar da formulação do problema para sua solução é o X
do problema, pois só os africanos poderão romper o círculo de
miséria em que se meteram.

ARTHUR C. - A síntese, portanto, seria: não há alternativa para o debelamento da crise de crescimento econômico

1

ARTHUR C. - Você é advogado, e a advocacia é uma profissão fim; economista é uma profissão meio.

A. CANDAL - Não, a advocacia é uma profissão antiga! E o

diabo é sábio porque é velho. A economia é uma ciência, ou
arte, em crise, que só recentemente está voltando a suas origens, que é o estudo da riqueza dos povos; nesse sentido ela é
jovem, ou em renovação!
Essa volta às origens está sendo feita por uma combinação de história e teoria, que até então caminhavam sozinhas,
e essa combinação é promissora.
Eu, por minha vez, gosto do antagônico, de ter a outra
parte presente. Acho que Wanderley Guilherme dos Santos
faria um bom contraponto às minhas dúvidas e provocações
deste ensaio comigo mesmo.

que não passe pelo enfrentamento da questão do tamanho
do Estado?
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objetivo explícito da decisão do
TSE de impor a verticalização
das alianças e coligações entre
partidos concorrentes às eleições presidenciais e para governadores foi a de "nacionalizar" o comportamento dos
membros das diferentes siglas
que compõem o espectro partidário brasileiro. Durante a campanha, verificou-se o inevitável: cada partido tratou de maximizar suas finalidades políticas, acomodando a diversidade de interesses das diversas correntes em seu interior, com
um olho na lei e outro na realidade dos estados. Onde foi
possível reproduzir a aliança nacional, assim foi feito. Do contrário, alianças brancas foram montadas, com candidatos a
governos estaduais fazendo campanha para adversários de
seu partido no nível nacional e vice-versa. Sem falar de partidos importantes, como PFL e PPB, que simplesmente deixaram de lançar candidato à presidência, se recusaram a
participar de coligação com os partidos que o fizeram, e isto
em função de estratégias de maximização de seus interesses
eleitorais nos estados.

O que aconteceu no Brasil, abertas as urnas em outubro
último, ocorreu em quase todos os países que decidiram promover alguma intervenção drástica em suas instituições políticas: os efeitos desejados e estabelecidos como telas das
mudanças não são alcançados. Contudo, assim como em diversos outros casos de reforma política, o interessante, no
exemplo brasileiro recente, é observar os efeitos não-antecipados e principalmente não-desejados pelos reformadores.
Vale dizer, o caso das eleições de 2002 no Brasil não foge à
"lei" da proliferação de efeitos não-antecipados de qualquer
reforma política, sendo as linhas que se seguem dedicadas
a apresentar mais um conjunto de evidências em favor de
sua validade universal. Antes disso, porém, é importante
familiarizar o leitor com o contexto das disputas proporcionais no Brasil.
A rationale por detrás dos resultados no que tange às eleições para deputados federais é de entendimento relativamente
fácil: sabe-se que a disputa para a Câmara sofre o impacto
imediato dos entendimentos estabelecidos pelos partidos referentes à competição para o governo dos estados. Em geral,
os grandes partidos cedem espaço para os pequenos concorrerem em sua lista proporcional, com isto maximizando as
chances do pequeno de conquistar pelo menos uma cadeira
na "carona" do quociente eleitoral fornecido pelo grande, e
este amplia o tempo de televisão, recursos de campanha e
cabos eleitorais em favor de seu candidato na majoritária.
Esta lógica vinha favorecendo sistematicamente alguns partidos e prejudicando outros. Por exemplo, o PCdoB, como aliado histórico do PT, aproveitava os votos deste emplacando
um ou dois candidatos competitivos em vários estados. O PFL,
por seu turno, tem utilizado uma estratégia minuciosa de
montagem das coligações nos estados cuja regra de ouro é a
de se comportar como grande onde é forte e pequeno, onde
não é tão competitivo.
verticalização imposta pelo TSE em boa
medida diminuiu a margem de manobra
dos partidos na articulação de alianças
e coligações nos estados. Com isso, foram reduzidas as possibilidades de "oportunismo" das pequenas siglas nas eleições proporcionais, já
que as grandes tiveram sua liberdade de movimentação nos
estados relativamente restringida pelas alianças estabelecidas no plano nacional. O que veremos com a análise dos da-
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dos a seguir é que esta restrição de natureza institucional,
associada à significativa inflexão das preferências eleitorais,
francamente em favor dos partidos de oposição no nível federal, acabou gerando três efeitos simultâneos: a) maior nacionalização dos partidos parlamentares; b) maior fragmentação das forças representadas na Câmara; c) menor distorção
entre votos e cadeiras obtidos por alguns partidos, particularmente PSDB e PT, o que contribuiu decisivamente para o
realinhamento das forças partidárias na Câmara. É este, em
suma, o quadro resumido das eleições legislativas de 2002,
objeto da análise a seguir.
A tabela 1 apresenta a distribuição de cadeiras dos partidos representados na Câmara dos Deputados uma vez concluída a apuração dos votos dados nas eleições de 1998 e 2002,
portanto, não são consideradas as migrações partidárias ocorridas ao longo da Legislatura de 98. A última coluna indica a
diferença entre o número de cadeiras obtidas por cada agremiação nos dois pleitos.
O PT, vitorioso nas eleições presidenciais, obteve o maior
crescimento na Câmara - 33 cadeiras, sendo hoje o maior
partido desta Casa com 91 assentos. Em contraposição, os
dois principais partidos de sustentação do governo Fernando
Henrique Cardoso, PSDB e PFL, foram os que sofreram as
maiores derrotas, 28 e 21 cadeiras perdidas, respectivamente. PMDB, PPB e PTB, partidos que com maior ou menor
intensidade, estiveram presentes no governo FHC, também
incorreram em perdas, embora menos significativas, 11, 9 e
5 cadeiras a menos, respectivamente. Dos "7 grandes", apenas o PDT, com menos 4 cadeiras, não seguiu a regra destas
eleições, segundo a qual partidos de oposição crescem e os
governistas diminuem.
Entre os chamados pequenos partidos, observa-se que dois
partidos cresceram de maneira significativa: PL e PPS, respectivamente, com 14 e 12 cadeiras adicionais relativamente
ao pleito de 1998. O impacto político deste resultado não pode
ser menosprezado: a bancada do Partido Liberal, do vice-presidente José de Alencar, simplesmente ultrapassou a bancada do PDT e empatou com a do PTB - 26 deputados federais, ficando o partido de Leonel Brizola com apenas 21. Evidentemente, isto aponta para uma nova geografia do poder
político no Legislativo Federal brasileiro. Se tínhamos 7 "grandes partidos", disputando espaço à esquerda e à direita, hoje
a realidade é um pouco distinta. Não somente o PL bate à
porta do Colégio de Líderes, órgão responsável pela definição

da agenda da Câmara, pois cabe lembrar igualmente a consolidação do PSB como alternativa à esquerda. Embora tenha experimentado pequeno crescimento, 3 cadeiras, este foi
suficiente para também ultrapassar o PDT. Por último, cabe
registrar o bom desempenho do PCdoB, ampliando sua representação em 5 cadeiras, tornando-o próximo do PPS.

,

evidente, portanto, que as eleições de 2002
trouxeram novidades importantes na vida
política do país, mas um tema crucial quando se fala em vida partidária consiste no grau
de nacionalização dos partidos. Até que ponto
a força destes se concentra em determinadas regiões ou estados? Em que medida o crescimento de determinados partidos e diminuição de outros estiveram espacialmente concentrados, o que implicaria que estas mudanças apenas viriam para corroborar tendências de longo prazo? O folclore político brasileiro, por exemplo, trabalha com a
idéia de ser o PT um partido essencialmente paulista, com
ramificações no Sul, e na Região Norte. Ainda de acordo com
esta visão, o PFL é visto como partido basicamente nordestino e o PSDB, dividido entre a ala bandeirante e a cearense.
Finalmente, diz a lenda, o PMDB é o único partido com capiOUTUBRO· N OVEMBRO · DEZEMBRO 2002
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laridade suficiente para se espalhar por todo território nacional. A tabela 2 apresenta dados que permitem averiguar
até aonde o folclore corresponde à realidade.
folclore não fez justiça com o PT. Em 2002,
temos um partido consolidado em todas
as regiões. Este partido praticamente dobrou suas bancadas no Norte e no Nordeste, cresceu 60% no Centro-Oeste, ao
passo que o aumento verificado nas regiões Sul e Sudeste,
onde o partido de Lula concentrava sua força, foi significativamente menor - em torno de 40%. Se a lenda erra com o
PT, acerta com o PFL, pois suas perdas mais importantes
ocorreram no Sul, 50% da bancada, no Norte, 35% e no Sudeste, 30%. No Nordeste, apenas 6% das cadeiras foram perdidas. Por conseguinte, a representação do partido de ACM e
Marco Maciel passa a ser majoritariamente nordestina, com
52,3% de seus deputados. Os tucanos, curiosamente, se "nacionalizaram" na derrota - suas perdas se concentraram no
Sudeste (40% de sua bancada) e menos no Nordeste (apenas
18% de cadeiras perdidas em relação ao pleito de 1998). Com
isso, o PSDB deixa de ser um partido essencialmente da Região Sudeste. O PMDB já era razoavelmente nacionalizado
em 1998, com força desproporcional no Nordeste, e passou a
ser mais ainda depois de 2002, já que sua derrota se concentrou nesta região - 20% de cadeiras perdidas. Contudo, o
resultado mais interessante é o fato de terem os 5 principais
partidos brasileiros, representação em pelo menos 20 estados da Federação, o que denota um esforço contínuo de organização e nacionalização da vida partidária em nosso país.
Outro tema relevante na análise dos partidos brasileiros
tem sido o problema da dispersão das forças políticas representadas no Parlamento. Que significado teriam as eleições
de 2002 para os diagnósticos a respeito do pluralismo partidário, assim como a distorção entre votos e cadeiras dados
aos partidos? As tabelas 3 e 4 apresentam as evidências pertinentes.
A diminuição da força dos grandes, com exceção do PT, e
a ascensão de novos atores, como PL, PPS e PSB não poderiam deixar de repercutir na fragmentação partidária da Câmara dos Deputados. Por óbvio, o número efetivo de partidos
(um dos índices utilizados pelos cientistas políticos para medir o grau de dispersão do poder eleitoral ou parlamentar dos
partidos) inverte, em 2002, a tendência lenta e persistente
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de concentração de forças partidárias que se vinha observando desde 1990. Este aumento de 1,4 ponto de dispersão indica que a Câmara, de fato, será palco de uma redistribuição
do poder entre os partidos, à medida que este depende do
número de cadeiras controladas pelas maiores agremiações.
O aumento do número efetivo de partidos é, neste caso, expressão clara da diminuição do poder parlamentar de partidos como PSDB, PFL, PMDB, PPB e a emergência de novas
forças, tais como, PL, PSB, PCdoB e PPS.
A grande novidade das eleições de 2002 para a Câmara
dos Deputados, todavia, é a notável diminuição ocorrida na
diferença entre o percentual de votos e cadeiras obtidos pelo
PT e pelo PSDB relativamente ao que ocorreu em 1998. A
tabela IV mostra que, neste quesito, o maior beneficiário, isto
é, o partido cuja quantidade de cadeiras conquistadas apresentou maior saldo positivo, foi o PFL, com 3,01 % de distorção em seu favor. Resultado diferente de 1998, ocasião em
que o PSDB, vitorioso para presidente, sagrou-se campeão
de saldo positivo: +5,0. No entanto, em 2002, esta diferença
foi negativa, -0,4, para os tucanos, ao passo que o PT alcançou quase que estrita proporcionalidade, rompendo com uma
tradição de ser sistematicamente prejudicado pelo mecanismo de transformação de votos em cadeiras. Em 1998, este
partido obteve -2,0 das cadeiras a que teria direito, reduzindo este número agora para -0,6. O máximo de distorção negativa verificada entre os partidos mais proeminentes referese à bancada do PDT, com -1,02%.

TABELA 1

Bancadas Partidárias - 1998-2002
DIFERENÇA

PARTIDO

1998

%

2002

%

1998-2002

PT
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PTB
PL
PSB
PDT
PPS
PCdoB
PRO NA
PV
PSD
PST
PMN
PSC
PSDC
PSL

58

11,3%

91

17,7%

105
83
99
60
31
12
19
25
3
7

84
74
71
49
26

1
2
2

20,5%
16,2%
19,3%
11 ,7%
6,0%
2,3%
3 ,7%
4,9%
0,6%
1,4%
0,2 %
0,2%
0,6%
0,2%
0,4%
0,4%

16 ,4%
14,4%
13 ,8%
9 ,6%
5 ,1%
5,1%
4 ,3%
4 ,1%
2,9%
2,3%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,2%
0,2%
0,2 %
0,2 %

33
-21

513

100%

TOTAL:

3

26
22
21
15
12
6
5
4
3

0 ,2%
513

-9
-28
-11
-5
14
3
-4
12
5
5
4
1
2
-1
-1

o

100,0%

Fonte : ano 1998 - Nicolau ; a no 2002 - Câ mara dos Depu tados

TABELA 2

Bancada Parlamentar por Região
NORTE
PARTIDO 1998 2002
PT
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PTB
PL
PSB
PDT
PPS
PC do B
Pequenos

5
17
10
13
9
4

Total

65

1
4

10
11

NORDESTE
1998 2002

9
8
6
4
5
1
5
2
2
2

9
47
29
27
7
4
3
13
2
2
2
6

17
44
23
22
10
6
7
7
4

65

151

SUDESTE
1998
2002
26

SUL
1998 2002
19
5
15

13
10
15
8
14

7

5
3

3

3
4

37
18
17
26
15
9
11
13
7
6
4
16

151

179

179

77

77

3
5

26
17
43
26
12
5
4
12
1

9

7
14
6
2

CENTRO-OESTE
1998 2002
5
5
12
8
4
2
3

8
6
10
8
4

1

1

41

41

UF
2002
23
24
24
20
21
15
16
9
12
10
10

Fonte : ano 1998 - Nicolau ; ano 2002 - Câmara dos Deputados .

OUTUBRO· N OVEMBRO· DEZEMBRO 2002

91

1

~ll_N_l_l_G~
H ~
r 1 : ~11(·
111~ij~!i~Hâ~m~u~
.,

das coligações, se aliando à esquerda e à direita ao sabor do
histórico de disputas estaduais e perspectivas de maximização de votos, perdeu sua flexibilidade política, sofrendo distorção negativa no que tange à diferença cadeiras/votos. Resultado: o PT, vitorioso nas eleições presidenciais, foi o partido de maior crescimento na Câmara, e o PSDB, derrotado no
segundo turno e dono da cadeira presidencial, foi entre os
grandes, o que sofreu a maior queda.
m suma: a visão resumida deste sistema
partidário que sai das urnas em 2002 indica a emergência de uma estrutura mais nacionalizada e certamente mais plural (fragmentada, diriam alguns). No que concerne
ao grau de distorção, é bom salientar que de um prisma
agregado, não houve alteração significativa no desempenho
de nosso sistema proporcional 1 , tirante o fato fundamental
de dois dos principais partidos de nosso atual espectro terem reduzido a diferença entre cadeiras e votos vis-à-vis o
' ocorrido em 1998. Resultado até certo ponto surpreendente
se levarmos em consideração que o diagnóstico corrente enO significado disto é dos mais relevantes. Como se viu no tre os analistas era o de que o sistema eleitoral brasileiro é
início do texto, ao retirar margem de manobra para a confec- pouco infenso a alterações de humores do eleitor mediano
ção de coligações proporcionais, a verticalização produziu em relação aos partidos no governo. Contudo, o que se vericomo efeito não-antecipado a montagem de listas mais efici- ficou no pleito de 2002 torna-se, mais uma vez, perfeitaentes de um ponto de vista eleitoral por parte do PT. Ainda mente inteligível se lembrarmos da lei de proliferação de
que um parceiro como o PCdoB tenha permanecido alinhado efeitos emergentes, segundo a qual, tudo pode acontecer após
com os petistas, o mesmo não se verificou para partidos como uma reforma política, menos o pretendido pelo reformador.
o próprio PSDB, PMDB, PSB e PPS, agremiações diretamenPois, contrariando impressões e certezas antecipadas, o PT,
te envolvidas no patrocínio de candidaturas presidenciais.
vitorioso na presidência, saiu das urnas também como maiComo vários estudos vinham apontando, o PT era freqüenteor partido da Câmara. PSDB, derrotado na presidencial,
mente prejudicado pelas alianças feitas, sendo sua maior efitambém foi, entre os grandes, o maior prejudicado no Leciência eleitoral, em 2002, efeito das restrições impostas pela
gislativo.
nova lei a esta liberdade de se associar. Em contraposição, o
PSDB, partido que soube, em 1998, tirar proveito máximo e - m a
fsantos@ uper .br

NOTA
1. O índice padrão utilizado para medir a distorção agregada de um sistema partidário é o índice de desproporcionalidade de Loosemore e Hanby.
Os números de 1998 e 2002 são próximos, com ligeira elevação após este último pleito.
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TABELA 3

Número Efetivo de Partidos - 1990-2002
PARTIDOS COM
REPRESENTAÇÃO CD

NÚMERO DE
PARTIDOS EFOIVOS

19
18
18
19

8,7
8, 1
7, 1
8,5

1990
1994
1998
2002

Fonte : anos 1990 -1 998 - LEEX

TABELA 4

Distor~ão

PARTIDO
PT
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PTB
PL
PSB
PDT
PPS
PC do B
PRO NA
PV
PSD
PST
PMN
PSC
PSDC
PSL
11 Partidos
Total:

Entre Votos e Cadeiras: 2002
VOTOS
16.092.409
11 .702 .028
11 .689.388
12 .533 .891
6.839.433
4 .051 .278
3.778 .617
4.616.349
4.480.380
2.682 .134
1.967.135
1.804.104
1.182 .291
451 .872
504.023
282 .865
504.570
192 .528
408.495
1.768.800
87.532.590

%
18,38%
13,37%
13,35%
14,32%
7,81%
4,63%
4,32%
5,27%
5,12%
3,06%
2,25%
2,06%
1,35%
0,52%
0,58%
0 ,32%
0 ,58%
0,22 %

BANCADA
91
84

%

DIST

BANCADA
PRO PR

-0,65%
3,01 %
1,07%
-0,48%
1,74%

94,3
68,6
68,5
73,5
40, 1
23,7
22 , 1
27, 1
26,3
15,7
11,5
10,6
6,9
2,6
3,0
1,7
3,0
1, 1
2,4
10,4
513

0 ,47%

1

17,74%
16,37%
14,42 %
13,84%
9,55%
5,07%
5,07%
4,29%
4,09%
2,92 %
2,34%
1,17%
0,97%
0,78%
0,58%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%

2,02 %
100,00%

o

0:00%

513

100,00%

74

71
49
26
26
22
21
15
12
6
5
4

3

0,44%

0 ,75%
-0,99%
-1,02%
-0, 14%
0,09%
-0,89%
-0,38%
0 ,26%
0,01 %
-0, 13%
-0,38%
-0,03%
-0,27%
-2 ,02 %

Fonte: Câmara dos Deputados
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a contemporaneidade o mal-estar assume efetivamente novas modalidades.
Este começava já a indicar a sua diferença desde os anos 70 e 80, mas foi certamente nos anos 90 que se exibiu ostensivamente com todos os seus signos.
Como uma verdadeira primadonna da
pós-modernidade, as novas formas ·de
mal-estar se apresentaram com todo o
barulho a que têm direito, fazendo bastante estardalhaço. Com efeito, no lugar das antigas modalidades de sofrimento centradas no conflito psíquico,
nas quais se opunham sempre os imperativos dos impulsos e as interdições morais, o mal-estar se
evidencia agora nos registros do corpo e da ação.
Assim, no cotidiano, as pessoas se apresentam cada vez
mais com queixas difusas localizadas sempre no corpo, que
vão desde dores, diversas e inespecíficas, até sensações de
completo esgotamento. O estresse é a palavra mágica utilizada para se referir a isso, tanto pela mídia e pelo sensocomum quanto pelos próprios médicos para explicar esta proliferação do somático. Com isso, os preceitos para uma existência mais saudável fartamente se difundem no imaginário
social. Com efeito, além de ser um receituário supostamente
terapêutico para tais males, tudo isso funcionaria também
na sua prevenção e até mesmo como condição de possibilidade para a longevidade. Das andadas cotidianas às massagens
orientais, passando pelos exercícios regulares, as academias
de ginástica se transformaram num dos templos da atualidade. Sem esquecer do Spa, é claro, que se inscreve também na
cartografia naturista de nosso imaginário, como lugar obrigatório que é agora para a invenção saudável da corporeidade. Tudo isso temperado com dietas especiais e suplementos
vitamínicos, para a reposição de substâncias essenciais ao
organismo e dos antioxidantes que nos garantirão a juventude eterna.
Porém, esta nova cultura do somático não se restringe
apenas ao naturismo, é bom que se diga logo literalmente,
desde o começo. Esta economia do corpo tem como contrapartida um intenso processo de medicalização. São as duas faces
da mesma moeda, pelas quais se incide sempre sobre o corpo
como o foco possível do mal-estar. Assim, das cirurgias plásticas aos infinitos exames regulares preventivos, tudo é pos96
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sível. Nunca se consumiu tanto medicina e medicamentos
como hoje, de forma tal que podemos dizer sem pestanejar,
no que concerne à medicalização, que o céu é o limite. Pleiteamos decididamente agora não apenas a longevidade e a juventude eterna, como o personagem de Dorian Gray de O.
Wilde, mas também a imortalidade, através das novas tecnologias reprodutivas e em particular da clonagem. Tanto a elo' nagem terapêutica quanto a reprodutiva têm, enfim, na imortalidade da espécie humana, a sua finalidade primordial.
A produção da saúde se instituiu assim como norma fundamental para existência do cidadão pós-moderno. Os jornais e revistas se transformaram nos veículos de sua difusão, com matérias sempre recheadas por entrevistas e comentários de doutos especialistas no assunto. A televisão nos
oferece também suporte imagético sobre isso, difundindo fartamente os preceitos do new way of life. Esta disseminação
mediática do imperativo da saúde nos envolve cotidianamente como uma névoa densa, como uma modalidade de clarividência que nos é oferecida pela ciência e pela técnica, ao ponto de nos perguntarmos freqüentemente por que não nos valíamos disso há muito, evitando definitivamente então o malestar que nos afeta hoje.
e o que se diz com estes comentários salta aos
olhos de todos, não exigindo de nós nenhuma
perspicácia especial para reconhecer a sua evidência, o mal-estar de hoje se manifesta também de outras maneiras. Estas se articulam intimamente com o dito mal-estar corpóreo. Com
efeito, as depressões se transformaram no flagelo psíquico da atualidade, ao lado da síndrome do pânico e das compulsões em geral. Dentre estas as toxicomanias se destacam, é claro,
mas num contexto onde a bulimia e a anorexia são parceiras
cada vez mais resplandecentes. Não se pode esquecer, no entanto, que a toxicomania hoje se apresenta tanto no registro
do uso das drogas pesadas, comercializadas pelo narcotráfico, quanto no dos psicofármacos prescritos regularmente pela
medicina e pela psiquiatria.
O leitor poderia perguntar agora o que isso tem a ver com
o corpo, afinal das contas. É preciso evocar, no entanto, que
as depressões atuais se apresentam freqüentemente como
mal-estar corporal, evidenciando-se com a sensação de perda
da vitalidade e a pregnância do sentimento de vazio. Ao lado

disso, o pânico é uma experiência que acontece também no
registro do corpo, acompanhado pela angústia sempre da
morte iminente. Das batidas disparadas do coração à respiração ofegante, passando sempre pelos suores frios, é o corpo
enquanto tal que é ameaçado pelo fantasma da morte. É a
corporeidade, enfim, que está também aqui em questão.
orém, nas depressões e no pânico o corpo seramifica também para o registro da ação, pois em
ambas se evidenciam as impossibilidades radicais de ação para a subjetividade. A impotência
se impõe então, atingindo até mesmo o limite
da paralisia. Pode-se depreender, assim, a articulação disso tudo com as compulsões em geral,
à medida que estas incidem sobre a ação. A compulsão, com efeito, é uma forma perturbada de
ação, na qual o sujeito não consegue mais regular os seus impulsos, que se descarregam como atos rudes e
que se voltam até mesmo contra a própria autoconservação
do corpo. É o que acontece com as toxicomanias, a bulimia e a
anorexia, nas quais a vida é frontalmente colocada em risco
pelo sujeito. Não se pode deixar de articular isso tudo com a
ânsia do consumo que caracteriza igualmente a contemporaneidade, à medida que o consumir se realiza hoje como uma
efetiva compulsão, de igual ordem como as outras que foram
acima mencionadas.
Uma leitura meticulosa destes signos do mal-estar pode
ainda evidenciar como as compulsões seriam formas tumultuadas de ação que a subjetividade lança mão diante das
suas impossibilidades de ação. Acuado e paralisado, invadido que é pela fragmentação corporal1 pela incerteza e pela
suspensão de si, o sujeito age de maneira atabalhoada para
encontrar alguma forma de tônus que funcione como um
centramento e vertebração de si mesmo. Não estou discutindo aqui a eficácia real disso, já que as compulsões se inscrevem no registro do imaginário e seus efeitos são sempre
de curta duração. Por isso mesmo, tem que ser repetidas
infinitamente, constituindo aquilo que Freud denominou de
compulsão à repetição, já que a sua eficiência como ato é
quase nula.
Estamos diante, portanto, de um conjunto de signos que
constituem o mal-estar num outro formato, centrados agora no corpo e na ação. Em contrapartida, a linguagem se
empobrece a olhos vistos, mesmo quando é usada de manei-

A COMPULSÃO ÉUMA
FORMA PERTURBADA DE
AÇÃO, NA QUAL OSUJEITO
NÃO CONSEGUE MAIS
REGULAR OS SEUS
IMPULSOS, QUE SE
DESCARREGAM COMO ATOS
RUDES EQUE SE VOLTAM ATÉ
MESMO CONTRA A PRÓPRIA
AUTOCONSERVAÇÃO DO
CORPO

ra gramaticalmente correta. Com efeito, o registro metafórico daquela se faz cada vez mais pobre, à medida que a
dimensão informacional do discurso esvazia a sua dimensão simbólica. A linguagem se evidencia, então, como uma
retórica instrumental pela perda progressiva de sua dimensão como poiesis. A ação coartada se desdobra, enfim, na
compulsão e na linguagem instrumental, sendo esta também uma forma outra de ação restrita. Pode-se depreender
disso, enfim, que por este viés é o pensamento enquanto tal
que é aqui atingido.
Não se pode deixar de mencionar também a marca da
violência, já que esta é um outro traço marcante do malestar contemporâneo. A violência gratuita caracteriza a subjetividade atual, se evidenciando freqüentemente como passagem ao ato, isto é, como uma descarga psicossomática com
nulo potencial de simbolização. Trata-se evidentemente de
uma perturbação da ação, como os outros já mencionados,
mas que evidencia os seus efeitos no agir humano pelo emOUTUBRO· NOVEMBRO · DEZEMBRO 2002
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ÉPRECISO RECONHECER
AQUI, ANTES DE MAIS
NAD~ QUE A DOR ÉUMA

EXPERIÊNCIA EM QUE A
SUBJETIVIDADE SE FECHA
SOBRE SI PRÓPRI~ NÃO
EXISTINDO QUALQUER
LUGAR PARA O OUTRO NO
SEU MAL-ESTAR

pobrecimento, dos processos de simbolização do discurso, à
medida que este não conseguem regular devidamente os impulsos.
Dito tudo isso, poder-se-ia indagar agora de que maneira
é possível costurar todos estes signos do mal-estar, para não
me restringir aqui a uma mera descrição. Pode-se interpretar estes signos de diferentes formas, evidentemente, indicando até mesmo a complementaridade destas leituras. Pretendo insistir aqui apenas numa direção interpretativa, mas
que suponho ser suficientemente ampla para que se possa
inscrever no seu campo outras leituras suplementares.
Assim, indo direto ao ponto, gostaria de afirmar que o
mal-estar contemporâneo se caracteriza principalmente como
dor e não como sofrimento. Vale dizer, a subjetividade atual
não consegue mais transformar dor em sofrimento, estando
aqui a sua marca diferencial e inconfundível. Os leitores poderiam ficar espantados e até mesmo aturdidos com o que
estou afirmando, à medida que não possam reconhecer qual98
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quer diferença significativa entre as experiências da dor e
sofrimento. Porém, é justamente isso que estou formulando
aqui. O que quero dizer com isso, afinal das contas? Qual a
diferença, para a subjetividade, entre ter dor e sofrer?
É preciso reconhecer aqui, antes de mais nada, que a dor
é uma experiência em que a subjetividade se fecha sobre si
própria, não existindo qualquer lugar para o outro no seu
mal-estar. Assim, a dor é uma experiência marcadamente
solipsista, restringindo-se o indivíduo a si mesmo, não revelando este então qualquer dimensão alteritária. A interlocução com o outro fica assim coartada na dor, que se restringe a
um murmúrio e a um mero lamento, por mais aguda e intensa que seja aquela. Daí a passividade que domina sempre o
indivíduo quando algo em si dói, esperando que alguém tome
uma atitude por si na sua dor. Se isso não ocorre esta pode
mortificar o corpo do indivíduo, minando o somático e forjando sempre o vazio da auto-estima. Ou, então, a dor pode fomentar as compulsões e a violência, maneira imaginária que
são estas de descarga atabalhoada daquilo que dói. Imersa
que fica na dor, portanto a subjetividade contemporânea se
evidencia como essencialmente narcísica, não se abrindo para
o outro, de forma a poder dirigir para este um apelo.
Em contrapartida, o sofrimento é uma experiência essencialmente alteritária. O outro está sempre presente para a
subjetividade sofrente, que se dirige a ele com o seu apelo e
lhe endereça uma demanda. Daí a sua dimensão de atividade, no qual se inscreve sempre a interlocução na experiência
do sofrimento. Isso porque a subjetividade reconhece aqui
que não é auto-suficiente, como ocorre na experiência da dor.
epreende-se então que se o corpo e a ação
são os registros por excelência do mal-estar
hoje, isto se deve à condição solipsista da subjetividade na atualidade, coartada que esta
é de qualquer interlocução com o mundo.
Este se restringe cada vez mais aos registros pragmático e funcional, perdendo então
a sua dimensão simbólica. Daí porque a linguagem como poiesis se empobrece, perdendo marcadamente o seu poder metafórico. A
instrumentalização do corpo pela medicalização e pelo naturismo encontra aqui o seu canteiro de obras, enfim, à medida que se inscreve aqui a matéria-prima para a produção
e a disseminação destes discursos sobre a saúde.
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Em decorrência disso, alguns autores enunciam decididamente que assistimos hoje ao retorno da barbárie, no contexto
do apogeu da civilização técnico-científica e da sociedade pósindustrial. Todos formulam isso sem alardes dramáticos, mas
com a radicalidade que a tragicidade da situação exige daqueles que querem pensá-la. Assim, numa leitura do conceito foucautiano de biopoder, Agambem indica como este é o operador
primordial da vida nua (Zoe), que apaga progressivamente as
marcas da vida qualificada (Bios). 1 A biologização da vida é a
sua resultante maior. Com isso, a medicalização da vida produz conseqüências imprevisíveis na sociedade contemporânea.
Outros teóricos, na linhagem filosófica de Heidegger, enunciam que existimos hoje num imundo e não mais num mundo,
nas impossibilidades que nos encontramos de produzir sentido. Nancy2 e Mattéi3 não tematizam isso da mesma maneira,
mas a problemática da globalização está sempre presente nos
seus horizontes teóricos. De qualquer forma, se a subjetividade contemporânea não consegue mais transformar dor em sofrimento, isso se deve à impossibilidade de interlocução do sujeito, que lançado na vida nua e no mundo sem sentido se chafurda no abismo da depressão. Enfim, o vazio da subjetividade
atual é o correlato do mundo que perdeu o sentido.

Porém, no registro sociológico e político pode-se caracterizar este solipsismo e a perda da alteridade da subjetividade atual pela quebra da mediação no espaço social. Seria apenas pela presença de mediadores no social, com efeito, que a
fala.e a linguagem poderiam fluir como discurso, marcadas
que seriam estas pela negatividade. Isso porque esta seria a
condição de possibilidade da simbolização. Sem a presença
da mediação a subjetividade pós-moderna se restringe cada
vez mais à pura negação, afirmando-se simplesmente pelos
murmúrios do negacionismo impotente. Com isso, a dor de
existir não se transforma jamais em sofrimento, não podendo ser endereçada ao outro como demanda, de maneira a poder constituir efetivamente um mundo de iguais, isto é, de
sujeitos que estão no mesmo barco.
Em decorrência de todos esses impasses ficamos, então,
amesquinhados como sujeitos, nos exercitando nas ginásticas e massagens exóticas, atribuindo valores mágicos para
as dietas, quando não francamente intoxicados por tranqüilizantes e antidepressivos, incapazes que somos de criar mediações no mundo.
e-mail:

regmarchese@uol.com.br

NOTAS
1. Agamben, G. Homo Saccer. Belo Horizonte, UFMG, 2002.
2. Nancy, J.L. La çréation du monde ou la mondialisation. Paris, Galilée, 2002.
3. Mattéi, J.F. A barbárie interior. São Paulo, UNESP, 2001.
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OIRAQUE
COMO ALVO
Nesses momentos, inspetores das Nações Unidas percorrem o Iraque à procura de armas nucleares, biológicas ou químicas no que se apresenta como uma última oportunidade para
evitar a guerra que os Estados Unidos ameaçam deflagrar se
o país não eliminar suas armas de destruição massiva. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou recentemente
uma resolução exigindo a colaboração do Iraque com as inspeções e com o desarmamento, embora rejeitasse a tentativa
norte-americana de mencionar explicitamente o uso da força
em caso de descumprimento. Dentro desse processo, o Iraque
entregou um relatório sobre os programas desse tipo de armamento e os inspetores devem verificá-lo sobre o terreno.
Na realidade, trata-se de um jogo de cartas marcadas. Se o
Iraque reconhecer possuir programas desse tipo, após ter mantido o contrário, isso será usado como mostra de que a administração iraquiana é agressiva e mentirosa, logo não é possível confiar nela. Se, pelo contrário, o Iraque nega contar com
essas armas, os Estados Unidos - que dizem possuir evidência de inteligência para provar o contrário - podem interpretar essa falsa declaração como descumprimento da resolução
do Conselho de Segurança e, nesse sentido, como motivo para
ir à guerra. Na realidade, os amplos poderes de inspeção que
as Nações Unidas ganharam dessa vez, e que foram aceitos
pelo Iraque, deveriam ser capazes de detectar qualquer quantidade significativa de armas desse tipo independentemente
das declarações oficiais do país. Assim, se os inspetores puderem desenvolver o seu trabalho sem empecilhos, diferentemente do que aconteceu nas inspeções anteriores, até 1998, isso
deveria ser suficiente para desarmar o Iraque. Essa é a interpretação de vários membros do Conselho de Segurança, mas
provavelmente não a dos Estados Unidos, que não escondem
de ninguém o seu desejo de depor o presidente iraquiano.
Por outro lado, seria um excesso de ingenuidade pensar
que entre os inspetores de armas das Nações Unidas, cujos
nomes são sugeridos pelos próprios estados e que devem ser
pessoas com experiência na questão, não há agentes trabalhando para os serviços de inteligência ocidentais. O próprio
chefe dos inspetores, o sueco Hans Blix, confessou que não
pode garantir a ausência de espiões entre seus membros. Em
conseqüência, a informação levantada pelos inspetores pode
102
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ser utilizada na hora de atacar o país. Blix está sendo pressionado pelo Departamento de Estado norte-americano a levar a
cabo inspeções da maneira mais agressiva possível, considerando qualquer mínima omissão ou problema por parte dos
iraquianos como uma violação à resolução do Conselho, e inclusive obrigando os cientistas iraquianos vinculados a programas de armamento a deixarem o país para dar um depoimento supostamente mais livre de pressões. Até agora Blix
conseguiu resistir à pressão norte-americana sobre esses dois
pontos.
Enquanto isso, a máquina bélica norte-americana já foi
acionada e está sendo preparada para o começo de 2003. Os
Estados Unidos dão sinais de preferir a solução militar. Os
aliados ocidentais, com a exceção do Reino Unido, e outros
membros do Conselho de Segurança manifestaram sua resistência e incômodo com a posição norte-americana, mas Washington declarou sua disposição para atacar o Iraque mesmo
sem a autorização das Nações Unidas, se o julgar necessário.
Para a administração Bush é um cenário sem riscos aparentes, porque se o relatório dos inspetores sobre o Iraque for positivo o suficiente para que seja impossível continuar mantendo que o Iraque ainda tem armas de destruição massiva, eles
sustentarão que foi justamente a ameaça de guerra que permitiu às Nações Unidas atingir esse objetivo.

E

m suma: o Iraque enfrenta um claro perigo de guerra, doze anos depois da guerra do Golfo. Em 1991,
uma coalizão internacional encabeçada pelos Estados Unidos derrotou o país e o Iraque a sair do Kuwait. O
regime comandado por Saddam Hussein se manteve no poder,
mas o país foi submetido a um duro castigo. Nesse intervalo, o
Iraque sofreu severas sanções econômicas, aliviadas posteriormente pelo programa de troca de óleo por comida e remédios, que, segundo organismos internacionais, provocaram um
aumento abrupto da taxa de mortalidade infantil e a morte de
milhares de crianças. Parte do dinheiro do programa de óleo
foi obrigatoriamente destinado a pagar compensações a pessoas e companhias prejudicadas pela guerra. Paralelamente,
o Iraque foi submetido a sérias restrições de sua soberania,
encarnadas nas zonas de exclusão aérea, no Norte e no Sul do
país, nas quais a aviação iraquiana está impedida de entrar.
O objetivo dessas zonas seria proibir o regime iraquiano de
atacar as minorias xiíta no Sul e kurda no Norte. A cada certo
tempo, os radares do sistema antiaéreo iraquiano focalizam os
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aviões britânicos e norte-americanos que patrulham a área de
exclusão, que respondem com mísseis.
Na prática, esse status equivalia a uma estratégia de contenção do Iraque, para manter o país em circunstâncias defensivas que evitassem um novo fortalecimento militar, mas evitando a desintegração do mesmo, que poderia desestabilizar aliados como Turquia. Isto porque uma decomposição do Iraque
poderia levar os kurdos no norte a tentar um estado próprio. Ao
mesmo tempo, o presidente iraquiano foi elevado ao status de
grande vilão mundial por Estados Unidos e seus aliados, que
frisam sua natureza ditatorial, seu passado agressivo - atacou
o Irã e o Kuwait - e suas violações aos direitos humanos. O
país viveu a década passada na condição de pária internacional
e com seus cidadãos em condições de vida clificeis que reverteram os avanços nos indicadores sociais das últimas décadas.
Quanto ao cenário internacional geral, após a queda da
União Soviética os Estados Unidos desfrutam hoje de uma
posição dominante até um extremo que tem poucos paralelos
na História. A Rússia experimentou uma dolorosa decadência
em que a expectativa de vida masculina despencou de forma
nunca vista anteriormente no mundo industrializado. A Europa continua consolidando lentamente a sua integração econômica e, em menor medida, política, mas sua defesa depende
ainda de tropas norte-americanas. Apenas a China apresenta
um perfil independente e um notável crescimento econômico,
mas sua força militar é ainda muito menor do que a dos Estados Unidos, particularmente em termos da sua capacidade para
intervir longe das suas fronteiras.
Essa crise em relação ao Iraque representa um teste definitivo do tipo de nova ordem mundial que vai reger o mundo.
O primeiro fato que define o cenário atual de ameaças ao Iraque é que elas não têm muita relação com as ações recentes do
próprio país. Os antigos inspetores das Nações Unidas foram
expulsos do Iraque em 1998, e o quadro praticamente não
mudou até agora. As atuais ameaças ao Iraque são fruto ftmdamentalmente do cenário interno norte-americano. As razões
mencionadas no debate são de duas ordens: a primeira é de
cunho econômico e estaria vinculada à tentativa de controlar
as reservas iraquianas de petróleo; a segunda é de tipo político e militar, vinculada ao impacto dos atentados do 11 de setembro de 2001 e à guerra contra o terrorismo declarada desde
então. Imediatamente após os atentados, diversas vozes se
elevaram em Washington pedindo um ataque ao Iraque, mesmo quando não havia nenhuma evidência de conexão entre o
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regime iraquiano, um dos mais laicos no mundo muçulmano, e
os radicais islâmicos que derrubaram as torres de Nova York.
Com posterioridade, a imprensa norte-americana divulgou
amplamente um suposto encontro que um agente da inteligência iraquiana teria tido, em algum momento, com Ossama
Bin Laden, mas isto soa irônico se pensarmos que os grupos
associados a Bin Laden foram armados pelos próprios Estados
Unidos para expulsar os soviéticos do Afeganistão. De qualquer forma, uma vez que acabaram as operações militares mais
importantes contra o Afeganistão e o regime dos talibães foi
deposto, as atenções dentro dessa guerra contra o terrorismo
voltaram-se de maneira crescente para o Iraque, apesar de o
país não ser acusado formalmente de cometer atos de terrorismo. Assim, após o verão no Hemisfério Norte, a administração
norte-americana lançou a idéia da ameaça militar para acabar com suas armas de destruição massiva.
Os argumentos para o ataque não se sustentam desde uma
ótica de aplicação de princípios internacionais. O Iraque não é
o único país a produzir armas de destruição massiva. Na verdade, os grandes produtores e armazenadores dessas armas
são justamente as potências mundiais. E, mesmo deixando de
lado as grandes potências, outros países têm programas muito mais avançados, como é o caso da Coréia do Norte. De fato,
uma ameaça militar imediata a todos os países que desenvolvem esse tipo de armas levaria o mundo a uma situação de
altíssima tensão que poderia desembocar em conflitos de conseqüências imprevisíveis.
Por sua vez, os Estados Unidos, que tanto clamam por inspeções agressivas contra o Iraque, estão bloqueando a possibilidade de inspeções in loco dentro das negociações relativas ao
Tratado de Armas Químicas, alegando que elas poderiam revelar segredos tecnológicos.

OS ARGUMENTOS
PARA O ATAQUE NÃO
SE SUSTENTAM DESDE
UMA ÓTICA DE
APLICAÇÃO DE
PRINCÍPIOS
INTERNACIONAIS
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As pessoas são diferentes,
mas o banco pode ser um só.
O Citibank está preparado para tratar, como
ninguém, todo tipo de pessoa: seja ela física ou jurídica.
Porque ele é um banco completo, que entende as
diferentes necessidades das pessoas e de pequenas, médiQ
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Na própria região do Oriente Próximo e do Golfo Pérsico,
Israel possui a bomba atômica. Todavia, no começo dos anos 80
Israel bombardeou instalações nucleares iraquianas, justamente para evitar o desenvolvimento de um programa nuclear iraquiano, ainda nos tempos em que o Iraque não era o vilão preferido do Ocidente. Nesse contexto, é dificil esperar que a opinião pública dos países árabes acolha com naturalidade a campanha contra as armas de destruição massiva iraquianas e a
complacência com as israelenses.
Para justificar o caso contra o Iraque, frisa-se então o caráter ditatorial e opressivo do seu regime. Com efeito, o governo iraquiano é uma ditadura, como são também quase todos
os aliados ocidentais na área, desde oregime militar de Musharraf no Paquistão até as monarquias feudais no Golfo Pérsico.
Por sua vez, o histórico do regime iraquiano em termos de direitos humanos é mesmo lamentável, mas infelizmente há
muitos outros países no mundo em situação parecida.
O terceiro elemento esgrimido contra o Iraque é que o seu
governo já mostrou intenções agressivas contra outros países
e, portanto, deve ser contido antes de repetir a agressão. Esse
argumento não deixa de ter validade, embora volte a esmorecer em termos comparativos. A partir da segunda metade do
século XX não há provavelmente nenhum Estado no mundo
que tenha atacado militarmente um maior número de países
do que os Estados Unidos. E a invasão por parte de terceiros
países nem sempre é tratada pelos Estados Unidos com dureza, muitas vezes com compreensão, como foi o caso da Indonésia, que invadiu o Timor Leste imediatamente após a visita de
Nixon a Jacarta, onde foi prontamente avisado das intenções
indonésias.
Em suma: se as razões aduzidas para atacar o Iraque fossem usadas de forma sistemática, o mundo viveria em guerra
permanente.

O TERRORISMO
COMO INIMIGO
Os brutais atentados de 11 de setembro explodiram a sensação de segurança que os norte-americanos tinham no seu
território e lançaram o seu governo numa guerra contra o terrorismo de longas conseqüências.
Além de tentar prender e julgar os autores do crime, os
Estados Unidos deveriam refletir sobre as causas profundas
que estão por trás dessa raiva contra o país e o que eles pode106
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riam fazer para alterar esse clima. No entanto, a reação oficial
do governo afastou qualquer reflexão desse tipo. As declarações do presidente Bush de que o país era odiado porque era
uma democracia (they hate us because they hate freedom ) indicaram a linha oficial de que o que estava em jogo era um ataque contra a essência mesma do país e que, portanto, a resposta só poderia ser a guerra até o fim. A afirmação de que, nesse
contexto, todo mundo precisava decidir de que lado queria ficar, a favor ou contra os Estados Unidos , também não deixou
muito espaço para ambigüidades.
Um dos pontos que está sendo disputado nas trincheiras
dialéticas e mediáticas é a própria definição de terrorismo. A
princípio, ele poderia ser definido como um ataque deliberado
a civis com o objetivo de gerar pânico e enfraquecer o moral do
inimigo. Nessa linha, o terrorismo é o último passo no processo de ataques indiscriminados contra a população civil ao longo do século XX e do qual a bomba atômica é o máximo exemplo. As convenções de Genebra e o surgimento do direito internacional humanitário são justamente tentativas de limitar as
guerras e proteger a população civil.

Q

uando o presidente Bush declarou que esperava que

essa fosse a primeira e a última guerra contra o
terrorismo do século XXI, poder-se-ia ter a impres-

são de que o terrorismo fosse um fenômeno restrito a determinados grupos cuja derrota permitiria acabar com o problema
definitivamente. Porém, o terrorismo não é um grupo específico de pessoas ou países, mas uma estratégia que tem sido adotada por diferentes coletivos no passado e que será sempre
uma possibilidade no futuro. Numerosos países convivem com
o terrorismo há tempos e várias nações chegaram à independência através de lutas que incluíram atos terroristas.
Por outro lado, muitas ações dirigidas em princípio contra
objetivos militares acabam provocando um alto número de vítimas civis, como é o caso dos bombardeios. Apesar desses fatos não serem moral nem legalmente equivalentes a ataques
deliberados contra civis, os que os executam não podem furtar
sua responsabilidade, particularmente quando as vítimas se
repetem regularmente.
A palavra terrorista adquiriu um estigma universal de sorte que quase ninguém admite sê-lo. Os terroristas são sempre
os outros, os nossos são combatentes pela liberdade. As potências ocidentais também têm treinado, usado e acobertado forças militares que atacaram os civis deliberadamente, como os
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exércitos da Guatemala e de El Salvador, apoiados e financiados por Washington e responsáveis pelo massacre de centenas
de milhares de pessoas na América Central durante os anos 80.
Dessa forma, a primeira grande luta é pela definição de
quem é e quem não é terrorista. O termo precisa de uma definição objetiva em função dos meios utilizados e não em função
dos fins perseguidos ou das alianças defendidas. Por essa via,
será mais fácil convencer um grande número de pessoas e países que a luta contra o terrorismo é uma campanha global
para proteger os civis e não uma ferramenta para estigmatizar os inimigos.

PODER, SEGURANÇA E
DIREITOS INDIVIDUAIS
A grande lição que poderia ser extraída do 11 de setembro
é que a supremacia militar não é suficiente para garantir a
segurança. Essa é uma lição que os Estados Unidos poderiam
ter aprendido com Israel, a quem uma superioridade militar
crescente em relação aos seus vizinhos árabes não tem conferido uma maior segurança para os seus cidadãos. De fato, a
negação de uma saída digna para os palestinos, que continuam
com seus territórios ocupados e progressivamente colonizados
desde 1973 apesar de numerosas resoluções do Conselho de
Segurança, tem levado os grupos mais radicais a ataques cada
vez mais desesperados e brutais contra a população civil israelense. A figura do atacante suicida, que vincula os jovens
palestinos que explodem em Israel com os pilotos dos aviões
que derrubaram as Torres Gêmeas, é filha do fanatismo, mas
também do desespero.
Por outro lado, em nome da guerra contra o terror e da
defesa da liberdade, alianças são feitas com regimes ditatoriais e princípios das relações internacionais são atropelados
sem pudor pelas potências ocidentais. A História recente está
cheia de exemplos. Durante a guerra contra a Iugoslávia, os
aliados ocidentais bombardearam intencionalmente os jornalistas no prédio da televisão em Belgrado, em flagrante violação das Convenções de Genebra, alegando que faziam parte
da máquina de poder de Milosevic. Argumentos parecidos são
apresentados pelos radicais islâmicos que assassinam correspondentes ocidentais.
Após a queda do regime talibã, o antigo embaixador do
Afeganistão no Paquistão, um dos poucos países que de fato
reconhecia o governo dos talibães, entregou-o diretamente às
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autoridades norte-americanas para ser interrogado, esquecendo completamente qualquer noção de imunidade diplomática.
Nesses dias, barcos são interceptados em águas internacionais com disparos de advertência apesar de não ter violado
qualquer lei. Por sua vez, a proibição de que a CIA atentasse
contra a vida de presidentes de outros países foi deixada sem
efeito.
O fato mais preocupante de todos é a execução no Yemen
de um grupo de pessoas suspeitas de pertencer à rede Al-Qaida, através de uma bomba guiada pelas tropas norte-americanas. Junto com os acusados explodiram as velhas regras que
mandavam pedir a extradição de pessoas acusadas para serem deportadas e julgadas. Todavia, não é muito crível que
um aparato militar que dispõe da inteligência suficiente para
localizar, identificar e organizar um ataque contra um grupo
de suspeitos não disponha de inteligência suficiente para prendê-los. Se arrogar o direito de· executar pessoas em terceiros
países é uma ruptura dramática da ordem internacional. Esse
fato mostra que a política externa dos Estados Unidos se parece de maneira crescente com a de Israel, que há tempo se outorgou esse direito de éxecutar inimigos em terra estrangeira
e está muito mais pautada pela noção de retaliação do que por
princípios internacionais. Se Israel é o espelho em que os Estados Unidos decidem se olhar, o futuro é mesmo sombrio.
A justificativa dessas ações é, obviamente, que estaríamos
em guerra e não poderíamos aplicar os mecanismos contra criminosos comuns. Com efeito, um dos elementos mais perturbadores do quadro atual é a imprecisão da linha que separa a
guerra da normalidade, de sorte que ora são invocados, ora
negados os procedimentos aplicáveis em tempo de guerra, com
o resultado de negar freqüentemente aos afetados tanto a proteção da Justiça comum quanto as garantias das convenções
de guerra. Assim, os acusados chegam a ser localizados num
limbo jurídico em que não dispõem de amparo algum. Os presos no conflito do Afeganistão foram deportados a Guantánamo, fora do seu país, mas também fora de território norteamericano, para não correr risco algum de que fossem julgados pela legislação comum dos Estados Unidos. Por outro lado,
Washington usou o artifício de denominá-los combatentes inimigos em vez de prisioneiros de guerra para não lhes aplicar a
Convenção de Genebra, que lhes daria o direito, por exemplo,
a responder os interrogatórios apenas com nome e identificação. Esta tentativa de aplicar a lei internacional à la carte é
mais uma mostra do unilateralismo que ignora as normas inOUTUBRO·NOVEMBRO·DEZEMBRO 2002
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ternacionais. Os prisioneiros de guerra, em geral, possuem a
esperança de serem liberados no final do conflito, mas como a
guerra contra o terrorismo não tem final, as perspectivas dos
presos em Guantánamo são ainda mais incertas.
Mais grave ainda é a situação das centenas de pessoas que
. foram detidas nos Estados Unidos após os atentados de 11 de
setembro e que, mais de um ano depois, continuam presas sem
cargos, sem serem apresentadas a um juiz e sem contato com
advogados. Como trata-se basicamente de estrangeiros, a administração norte-americana tem conseguido que não lhes seja
aplicada a legislação doméstica. Aliás, legislação nenhuma,
porque nesse escandaloso limbo jurídico, a prisão preventiva
ou, para defini-la mais exatamente, a famigerada prisão para
averiguações, não tem limite reconhecido. Por sua vez, o Reino
Unido considerou a possibilidade de denunciar à Convenção
Européia com o mesmo objetivo de poder manter pessoas presas sem cargos.
Os próprios cidadãos norte-americanos já começaram a
sofrer restrições aos seus direitos básicos, como a possibilidade de ruptura do sigilo telefônico e postal sem autorização judicial em casos de terrorismo, em virtude de nova legislação
aprovada após o atentado contra as torres. Assim, existe o temor fundado de que essa guerra pela liberdade comece por
tomar ela mesma como a sua primeira vítima.
É preciso estar preparados para um cenário em que estas
restrições às liberdades individuais, tanto desde o ponto de vista interno quando do internacional, continuem por tempo indefinido, visto que a guerra contra o terrorismo não tem final. O
terrorismo não possui generais que possam se render e a possibilidade de um ataque continuará a existir por sempre. De fato,
o estado de alerta permanente e generalizado infundido pela
guerra contra o terrorismo tende a alimentar-se a si mesmo.

O UNILATERALISMO
NORTEAMERICANO
POSSUI RAÍZES
HISTORICAS
E PROFUNDAS
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Na verdade, é muito mais viável aumentar a segurança
global construindo um sistema internacional mais democrático e legítimo em que haja regras iguais para todos
do que defendendo um mundo unipolar em que a potência dominante se recusa a se submeter ao controle internacional.

UNIPOLARIDADE E
GOVERNANÇA GLOBAL
A política externa norte-americana oscilou tradicionalmente entre o intervencionismo e o isolacionismo, mas esteve marcada sempre por altas doses de unilateralismo. Na área de
Convênios Internacionais sobre Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitário, por exemplo, um levantamento
realizado pelo professor Doug Cassel no ano 2001 1 sobre aratificação de 14 convênios e instrumentos internacionais 2 por
parte dos países do continente americano constatou que os
Estados Unidos eram, junto com St. Kitts & Nevis e com St.
Vincent & Grenade, o Estado que tinha ratificado o menor
número de instrumentos (3). Washington tinha ratificado apenas o Convênio contra o Terrorismo, o Convênio de Genebra e
assinou também o tratado para o Tribunal Internacional durante a administração Clinton, sendo que desde então a sua
postura é de clara oposição ao tribunal. Assim, entre os convênios que Estados Unidos não assinaram estão, por exemplo, o
Convênio Contra a Tortura, o Convênio Contra as Desaparições
Forçadas e os protocolos adicionais ao Convênio de Genebra.
Em suma: o unilateralismo norte-americano possui raízes
históricas e profundas. Entretanto, a administração atual está
levando essa tendência ao extremo. A negativa a ratificar o
Protocolo de Kioto na área de proteção ambiental, o boicote
permanente ao Tribunal Penal Internacional e a ruptura do
tratado de armas estratégicas assinado com a antiga União
Soviética (START) são claros exemplos de que Washington está
cada vez menos disposta a aceitar critérios de terceiros e regulações internacionais que limitem suas ações. Esse unilateralismo não está contribuindo para aumentar a imagem dos Estados Unidos no mundo. Uma pesquisa recente do Pew Research Center, que entrevistou 35.000 pessoas em diversos países, mostrou que desde o ano 2000 até 2002, a percepção sobre
a atuação dos Estados Unidos tornou-se mais negativa em 19
dos 27 países considerados, incluindo tanto aliados quanto rivais tradicionais.
Dessas três atitudes, a mais perigosa é a ruptura do trata-

do de armas estratégicas com o objetivo de criar um escudo rante o Estado baseado na igualdade entre os cidadãos e nos
antimísseis, uma idéia que está em consideração desde os tem- limites à ação estatal. No entanto, a construção de mecanispos da presidência de Ronald Reagan nos anos 1980. Durante mos similares para a relação entre Estados está·ainda na préa guerra fria, o equilfürio estratégico estava baseado no prin- história e as tentativas de avanços na governância global têm
cípio da destruição mútua assegurada, isto é, na garantia de apresentado escassos resultados.
que um ataque de qualquer das partes traria como conseqüênuitos países estão fazendo apelos para que
cia inevitável um contra-ataque que destruiria necessariamente os dois bandos. Daí que os acordos proibissem o desenvolviqualquer intervenção armada conte com a aumento de sistemas defensivos que pudessem criar em algum
torização do Conselho de Segurança das Nados atores a percepção de que seria possível um ataque sem ções Unidas. No entanto, essa proposta, embora razoável, não
temer uma resposta, já que isto poderia facilitar atitudes agres- pode ocultar o fato de que o grau de legitimidade e representasivas e deflagrar uma nova corrida armamentista com o obje- tividade do Conselho de Segurança é bastante limitado. Criativo de possuir um número de mísseis ainda muito maior, na , do para garantir o equilfürio estratégico entre as principais
esperança de que pelos menos alguns deles penetrassem o es- potências após a Segunda Guerra Mundial, ele precisa de recudo inimigo. Finda a guerra fria e com a ameaça de que po- formas profundas para passar a representar, em alguma metências menores e grupos irregulares adquiram armamento dida, certo tipo de consenso mundial. Em particular, o poder
nuclear, os Estados Unidos começaram a dar uma atenção cres- de veto conferido às potências nucleares - os membros percente à possibilidade de um escudo antimísseis, mesmo que manentes - , justamente para tentar evitar decisões à revelia
ele apresente ainda sérias dificuldades técnicas e um altíssi- de alguma delas que pudessem deflagrar um conflito nuclear,
mo custo econômico. A denúncia do START representa for- , é cada dia mais obsoleto e antidemocrático. Ele implica que
malmente ofim dos princípios estratégicos dos tempos da guer- nada pode ser decidido contra a vontade dos mais fortes. A
ra fria.
China, potência nuclear mais recente, foi incorporada posUm passo a mais nessa direção é a aceitação de um ataque teriormente como novo membro permanente, mas há vários
preventivo como um princípio internacional aceitável, confor- países com armamento nuclear que não têm assento contínuo
me vem sendo discutido e defendido por vários países. Duran- hoje. De toda forma, qualquer mudança para aumentar a rete a fase de equilíbrio bipolar entre Oriente e Ocidente, o com- presentatividade do Conselho passa por reconsiderar esse popromisso de não atacar primeiro era fundamental para não der de veto. As eternas discussões para a incorporação de um
precipitar um conflito armado, pois dois países que desconfi- ou outro país como membro permanente podem aliviar a frusassem um do outro poderiam pensar em antecipar o ataque , tração de alguns países, mas não resolverão o problema de
preventivo para evitar o ataque preventivo do rival. Assim, a fundo. Do modo como está atualmente, os membros permarenúncia ao ataque preventivo era um fator essencial de ma- nentes possuem garantia total de que nunca serão condenanutenção da paz. Na conjuntura atual, em que as ameaças dos pelo Conselho, pois podem vetar suas resoluções. Os regispercebidas não provêem apenas de Estados, que teriam muito tros das Nações Unidas mostram que o veto foi usado num
mais a temer de uma retaliação, mas de grupos irregulares, o total de seis ocasiões desde 1996 até 2001, quatro delas pelos
ataque preventivo vem ganhando adeptos. Contudo, a idéia de Estados Unidos. Quanto ao resto dos países, não há um mecaatacar primeiro para evitar possíveis futuros ataques conti- nismo instituído para aplicar as resoluções do Conselho, de
nua sendo muito perigosa e capaz de provocar conflitos. Com forma que elas passam a ser obrigatórias sob ameaça da força
efeito, a disposição dos Estados Unidos de atacar países só em apenas quando um dos membros do Conselho possui interesse
função do armamento desenvolvido por eles é muito mais pe- e está disposto a comprometer seu exército na campanha. De
rigosa para a estabilidade mundial do que as armas que o Ira- fato, há muitos exemplos de resoluções do Conselho que nunque possa ter desenvolvido até agora.
ca foram aplicadas. Essa obrigatoriedade seletiva das resoluMais de dois séculos após a Revolução Francesa e mais de ções é tão oposta à idéia da governância global quanto o seria
50 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo a inação completa. Ela equivale na prática a dar uma aparênconstruiu um sistema razoável de garantias do indivíduo pe- cia de legitimidade internacional às intervenções das grandes
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potências, pelo menos àquelas que não suscitam oposição entre as outras grandes potências.
O Relatório de Desenvolvimento Humano do ano 2002 publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) está focalizado sobre o tema da democracia e
dedica um capítulo à construção de instituições internacionais
mais democráticas. Nele, fala-se sobre o déficit democrático
das instituições internacionais e afirma-se que "o Conselho de
Segurança é ainda amplamente percebido como uma herança
ultrapassada da Segunda Guerra Mundial, que funciona sobretudo como um instrumento de umas poucas superpotências. Com pouco ou nenhum progresso sobre a agenda de reforma mais ampla, como a eliminação do veto, essa percepção
persistirá"ª . O Relatório de Desenvolvimento Humano é escrito por um time de especialistas e, como tal, não reflete a posição oficial do PNUD ou das Nações Unidas, mas é provavelmente a primeira vez que uma publicação oficial da organização se
expressa com tal clareza sobre a necessidade de reforma.

A

s relações internacionais estão baseadas sobre o
princípio da soberania dos Estados, mas essa soberania sempre foi limitada por fatores de diversa índole. No plano dos direitos humanos e o direito internacional humanitário, a noção da limitação da soberania nacional
em casos de graves violações está ganhando força. Genocídios
e massacres como os acontecidos em Ruanda ou durante a guerra da Bósnia, sublinharam na comunidade internacional a
necessidade de criar mecanismos para evitar essas tragédias.
Episódios recentes, como a prisão do general Pinochet no Reino Unido, reforçaram a princípio da jurisdição universal para
alguns tipos de crimes. Desde o ponto de vista institucional, o
Estatuto de Roma de 1998 para a criação do Tribunal Penal
Internacional é um grande avanço para normatizar essas limitações da soberania nacional e superar o casuísmo dos Tribunais Ad-hoc que foram criados no passado para Ruanda ou
para a antiga Iugoslávia. Essa nova Corte teria competência
sobre alguns crimes muito graves - genocídio; crimes contra
a humanidade; crimes de guerra; e crime de agressão - e apenas quando as Cortes dos países respectivos se omitissem.
É o primeiro passo significativo rumo à governança global
nessa área, com regras claras e universais, que poderá contribuir decisivamente para reduzir a impunidade desses crimes.
Lamentavelmente, a resposta dos Estados Unidos não poderia ter sido mais decepcionante. Após a assinatura do presi110
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dente Clinton, o governo Bush decidiu não ratificar o estatuto.
Todavia, o governo norte-americano está desenvolvendo um
esforço sistemático para evitar que a Corte possa ter competências sobre seus soldados quando atuam no exterior, alegando que eles poderiam ser vítimas de acusações de tipo político. Mais uma vez, a mensagem inequívoca que provém de
Washington é que a lei internacional é para os outros, mas
não para eles. A saída legal, mas ilegítima, para essa situação
está sendo a assinatura de acordos bilaterais com outros países, que se comprometem a excluir os soldados norte-americanos da aplicação do Estatuto da Corte Penal Internacional no
seu território. Aliados norte-americanos no mundo inteiro têm
sido pressionados a aceitar essa cláusula de exclusão, que lamentavelmente está contemplada no Estatuto de Roma, desferindo assim um golpe mortal à legitimidade do mesmo. Inclusive alguns aliados europeus, teoricamente com maior capacidade de resistência às pressões de Washington, têm concordado em aceitar esse privilégio escandaloso para os norteamericanos, que ameaçaram inclusive interromper as operações de paz em Kossovo em caso contrário.
A necessidade de reforma das Nações Unidas vai além do
Conselho de Segurança. É preciso encontrar fórmulas que ofereçam maior número de votos em todos seus órgãos aos países
de maior população, mantendo ao mesmo tempo um mínimo
razoável de representação também para os países menores. A
União Européia, por exemplo, possui esse tipo de mecanismo
nos seus órgãos.
Idealmente, qualquer intervenção armada de terceiros num
país em nome do direito internacional deveria ser concebida
de acordo com normativas aprovadas internacionalmente e
aplicadas de forma sistemática, e deveria ser aprovada por
um órgão de tipo quase jurisdicional composto por juízes independentes.
Obviamente, seria mais fácil avançar na direção da governância global e no estabelecimento de um mundo com regras
iguais para todos num contexto multipolar. O mundo unipolar
em que vivemos faz com que a potência dominante, os Estados
Unidos, continue pensando que pode extrair mais vantagens
da sua própria força do que de mecanismos multilaterais.

BOMBAS SOBRE BAGDAD
Uma guerra contra o Iraque irá estimular provavelmente a revolta contra os Estados Unidos e, com ela, uma nova
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espiral de violência. Com efeito, uma das raízes dos atenta- riam fornecendo, mas que não gostam de assumir os custos
dos do 11 de setembro está justamente na guerra do Iraque políticos e militares nem econômicos desse serviço. O fato de
de 1991. Desde aquela época, tropas norte-americanas fo- que esse policiamento não responde a regras consensuais, mas
ram estacionadas na Arábia Saudita, inflamando a ira de se exerce fundamentalmente para o benefício e segundo os crimuitos radicais sauditas - incluindo a grande maioria dos térios do próprio policial, é convenientemente ignorado.
que participaram nos atentados do 11 de setembro - com a
Talvez só um novo Vietnã, isto é, uma guerra em que os
presença de soldados estrangeiros em Terra Santa. Desde o Estados Unidos paguem um custo alto em vidas humanas,
começo da guerra contra o terror, a tendência a manter sol- possa mudar o clima no país em favor das pessoas contrárias à
dados em outros países só tem aumentado, desde o Afeganis- guerra, como aconteceu há mais de 30 anos. As guerras em
tão até as Filipinas. Militares norte-americanos já foram que os Estados Unidos e os seus aliados se envolveram nos
objetos de ataques isolados em vários países, como Kuwait e anos recentes foram baseadas num domínio aéreo absoluto que
o Yemen, e a dispersão de tropas no globo só pode incremen- permitia um bombardeio continuado das posições inimigas com
tar o número desses incidentes pelo mundo, que por sua vez baixas insignificantes do seu lado, até que o desgaste obrigaspodem ser usados como motivo para intensificar a guerra se ao inimigo a recuar ou se render. Foram assim os conflitos
contra o terror e o envio de mais tropas. Um novo conflito no do Iraque em 1991, da Iugoslávia e do Afeganistão, alavancaIraque poderá piorar esse quadro. A simples intervenção ar- ' dos numa superioridade tecnológica sempre crescente.
mada provocará a desestabilização de vários dos regimes aliDe fato, a sensação de ameaça e vulnerabilidade do povo
ados de Washington na região, ditaduras na sua grandíssi- norte-americano após o 11 de setembro e o reduzido número
ma maioria, por parte de populações insatisfeitas com os com- de baixas antecipadas pelo seu exército durante as possíveis
promissos assumidos pelos seus governos. E o resultado da conflagrações bélicas são elementos que estimulam as resoluguerra também pode contribuir para desestabilizar outros ções armadas dos conflitos.
vizinhos, como a Turquia. Esses problemas de governos amiA guerra ainda não é certa, embora pareça provável. De
gos podem ser mais uma tentação para o envio de novas tro- qualquer modo, da mesma forma que os códigos penais tipifipas. É uma espiral enormemente perigosa.
cam como crime não apenas a agressão, mas também as ameNão pode ser negado que existe nos Estados Unidos um aças, essa ameaça de guerra preventiva contra o Iraque é moral
movimento contra a guerra do Iraque, mesmo que minoritário e politicamente inaceitável.
Se as bombas finalmente caírem sobre Bagdad, as ondas
até o momento. Alguns dos críticos mais agudos da política
externa norte-americana são mesmo norte-americanos, como poderão ter sentidas muito além do Iraque e durante muito
Abraham Chomsky, Howard Zinn ou Susan Sonntag, mas são tempo. E elas, provavelmente, longe de contribuir para fazer
considerados como radicais no seu próprio país. Por outro lado, do mundo um lugar mais seguro, terão o efeito contrário.
a direita norte-americana vê a reticência dos aliados como a
de vizinhos que usufruem do serviço de polícia, que eles esta- e - m a i 1 : i e a n o @ o p e n 1 i n k . e o m . b r

NOTAS
1. Cassei, Doug (2001) "La Aplicación en el derecho interno de las Convenciones Interamericanas elacionadas con el Derechos Internacional Humanitario. Diagnóstico dei estado actual de ratificación y aplicación de
estos instrumentos" La Aplicación Nacional dei Derecho Internacional
Humanitario y Convenciones lnteramericanas Relacionadas Conferencia
realizada em San José, Costa Rica, 6-8 março de 2001.
2. Os convênios e instrumentos em questão são: Convenção Americana sobre Direitos Humanos; Aceitação da competência litigiosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos; Protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos relativo à Pena de Morte; Convenção Interamericana sobre
Desaparição Forçada de Pessoas; Convenção Interamericana para Prevenir

e Sancionar a Tortura; Protocolo à Convenção sobre Deveres e Direitos dos
Estados em caso de Lutas Civis; Convenção para Prevenir e Sancionar os
Atos de Terrorismo; Convenção Interamericana Contra a Fabricação e o
Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições e Explosivos; Convenção Interamericana sobre Transparência nas Aquisições de Armas Convencionais;
IV Convênio de Genebra de 1949 relativo à Proteção de Civis em Tempo de
Guerra; Protocolo Adicional I aos Convênio de Genebra; Protocolo Adicional II aos Convênio de Genebra; Firma do Estatuto de Roma para uma
Corte Penal Internacional; Estado Parte da Corte Penal Internacional.
3. UNDP (2202) Human Development Report 2002. Oxford University
Press. Pag. 120.
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lhando para a extrema tura social. Como este projeto está inserido no contexto de
desigualdade que ca- um programa internacional2, o resultado aqui apresentado
racteriza a estrutu- terá caráter comparativo com o objetivo de relacionar a perra social brasileira cepção predominante no Brasil com a de outros países.
parece que já atinForam considerados oito países, escolhidos de acordo com
gimos o patamar do os seguintes critérios: Hungria e Rússia, por serem ex-sociainaceitável. Se for listas, o primeiro tendo sido bem-sucedido no processo de tranassim, que mágica ' sição enquanto o segundo não; Estados Unidos, por reprepermite que as insti- sentar um modelo liberal de capitalismo avançado, mas com
tuições funcionem e as níveis elevados de desigualdade; Espanha e Portugal, dois
relações sociais se estabele- países europeus e ibéricos cuja importância está justificada
çam em meio à tamanha distância entre os estratos soei- na influência histórica e cultural sobre nossa sociedade; Suais? Como entender a persistência das desigualdades dian- écia, por ser uma social-democracia com forte presença do
te da predominância dos valores igualitários modernos? Uma estado de bem-estar; e Chile, por ser outro país latino-ameripista para responder a essas questões pode estar na hipóte- cano membro do ISSP.
A primeira informação relevante é o índice de Gini que
se de que a tolerância às desigualdades é maior quando os
determinantes de estratificação são vistos como justos e nos dará uma idéia da distribuição de renda em cada país
éticos. Só com a aceitação dos critérios de diferenciação so- (tabela 1).
Não é surpresa ver o Brasil em primeiro lugar neste grucial seria possível estabelecer mecanismos de legitimação
que permitissem a convivência e a acomodação a diferenças po. Afinal, no planeta terra, nosso país só perde em concentração de renda para a África do Sul e o Malawi. O segundo
sócio-econômicas tão profundas.
É necessário reconhecer que a existência de desigualda- lugar do Chile também é previsível, uma vez que a má distribuição de renda da América Latides é uma característica intríns~na é reconhecida por todos. Rúsca a qualquer sociedade e, portansia ocupa o terceiro lugar neste
to, inevitável. Dessa forma, a
A IGUALDADE DESE.JADA
ranking, seguido pelos Estados
idéia de justiça social está fundaÉ A IGUALDADE DE
Unidos; um quarto lugar que tammentada na eqüidade das oportuOPORTUNIDADES E
bém não causa espanto porque,
nidades de aquisição de status e,
NÃO NECESSAembora tenha uma situação relaportanto, na criação de condições
RIAMENTE
tivamente confortável no que diz
para uma competição justa e iguaDE RECOMlitária por posições sociais; caracrespeito à abertura do mercado de
PENSAS
trabalho, este país é marcado por
terizando, assim, um sistema pudesigualdades, sendo essas ainda
ramente meritocrático de alocação dos indivíduos. A igualdade
mais expressivas se consideradas
desejada é a igualdade de oporas diferenças étnicas. Na última
tunidades e não necessariamenposição está a Hungria, mas o ínte de recompensas.
dice de Gini correspondente à
Os dados da pesquisa sobre
Suécia não é significativamente
percepção de desigualdades, reainferior a ela; ou seja, ambos têm
1
lizada em 2001 pelo Iuperj , perníveis de disparidade de renda simitem uma análise da opinião dos
milares.
Mas como será que a populabrasileiros com relação aos critéção
de cada um desses países perrios predominantes na distribuição
cebe os níveis de desigualdade de
e alocação dos indivíduos na estru11 4
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TABELA 1

Índice de Gini por País
PAÍSES

ÍNDICE DE GINI

Brasil

60,7

Chile

56,7

Rússia

48,7

Estados Unidos

40,8

Portugal

35,6

Espanha

32 ,5

Hungria

24,4

Suécia

25 ,0

Fonte: World Development lndicators - World Bank
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TABELA 2

Resultado da Análise
DIFERENÇA
DE RENDA

ESFORÇO

QUALIFICA~O/

EDUCA~O

INTELIGÊNCIA

++

( + +) "Concorda totalmente" au
"Extremamente importante"

FAMÍLIA
RICA

PESSOAS
INFLUENTES

++

++

++

Hungria

++
++
++

Portugal

++

Espanha

+

+-

Chile

+

+-

+-

+

++

EUA

+

+

+-

+-

Suécia

+-

+-

+

Brasil
Rússia

+-

(+)

(+-)

+++

++

++

+

++

++

+-

"Concorda em parte" ou

"Muito importante"
"Não concorda nem discorda"
ou "Bastante importante"

(-)

"Discorda em parte" ou
"Pouco importante 11

(- -)

"Discorda totalmente" ou
"Nada importante"

(+)

Quando parte dos
respondentes concorda e parte
discorda fazendo com que a
país apresente uma posição
dividido entre do is extremos
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renda? Qual a distância entre a desigualdade medida e a de2. No (nome do país), as pessoas são recompensadas pela
sigualdade percebida? O item "No (nome do país) as diferen- sua inteligência e qualificações profissionais.
ças de renda são muito grandes" nos ajuda a mapear as opi3. Ninguém estudaria tantos anos para ser advogado ou
niões nos oito países. Essa afirmativa mede, diretamente, a médico se não pensasse que viria a ganhar muito mais dipercepção da dimensão da desigualdade em cada país, dada nheiro do que trabalhadores comuns.
4. Qual a importância de pertencer a uma família rica
a ênfase em afirmar que as diferenças de renda são muito
para subir na vida?
grandes. Os resultados estão apresentados no gráfico 1.
Os resultados mostram que essa afirmativa encontra
5. Qual a importância de conhecer pessoas 'bem colocamaior adesão no Brasil, Portugal, Rússia e Hungria; Chile e das' para subir na vida?
Espanha concordam, mas não com tanta ênfase; já norte-ameAs três primeiras afirmativas se referem a característiricanos e suecos não percebem níveis elevados de desigual- ' cas indiViduais que refletem valores meritocráticos - esfordade salarial em seus países. Interessante se retomarmos a ço/dedicação, formação/inteligência e educação - sendo que
tabela 1, com o índice de Gini para os países, temos que a a última (c) enfatiza a distância entre estratos. As opções de
Suécia é o país com nível mais baixo de concentração de ren- resposta eram: a) concorda totalmente, b) concorda em parda, entretanto o mesmo não pode ser dito dos Estados Uni- te, c) não concorda nem discorda, d) discorda em parte, e)
dos. Curiosamente, a percepção deste tipo de desigualdade discorda totalmente. Já as duas últimas correspondem às
parece nem sempre ter correspondência com sua mensura- características adscritas, ou seja, o peso da origem e das reção objetiva; já que a Hungria tem baixo índice de Gini, mas des sociais nas chances de vida; e as alternativas de resposta
sua população percebe grandes disparidades de renda. Essa eram: a) extremamente importante; b) muito importante c)
aparente inconsistência entre os dados objetivos e subjetivos importante; d) pouco importante; e) nada importante.
A análise aqui realizada privilegia a posição dos países
talvez possa ser atribuída ao fato da percepção de desigualdades de renda envolver outras dimensões que não se resu- diante de cada uma das cinco afirmativas. Os resultados
estão sumariados na tabela 2,
mem aos rendimentos. ·
A proposta desta análise é avaque utiliza os seguintes símbolos:
(++) "concorda totalmente" ou "exliar como os respondentes perceO QUE ESTÁ EM JOGO
bem as chances de vida no contextremamente importante"; (+)
AQUI É A DISTINÇÃO
to de seu país, se elas estão relaci"concorda em parte" ou "muito imNA ORIGEM E O
onadas às qualidades individuais
portante"; (+-) "não concorda nem
DILEMA: • MÉRITO•
adquiridas ou, ao contrário, são
discorda" ou "bastante importanVERSUS
definidas por características adste"; (-) "discorda em parte" ou
• HERANÇA•
critas. Isto porque, se reconhecem
"pouco importante"; (--) "discorda
os determinantes da estratificação
totalmente" ou "nada importansocial como justos estarão mais
te"; e, por fim, (+) quando parte
propensos a considerar a sociedados respondentes concorda e parde igualitária. O que está em jogo
te discorda fazendo com que o país
aqui é a distinção na origem e o
apresente uma posição dividida
dilema: 'mérito' versus 'herança'.
entre dois extremos 3• Nele tamPara cumprir este objetivo será
bém está inserido o resultado da
analisado o grau de concordância
análise de correspondência para a
ou discordância com as seguintes
afirmativa sobre diferença de renafirmativas:
da com a finalidade de relacioná1. No (nome do país), as pesla com as demais.
soas são recompensadas pelos seus
Se tomarmos como paradigmáticos os casos de EUA e Rúsesforços.
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sia, os resultados parecem corroborar com a hipótese de relação entre tolerância com as desigualdades e crença na justiça dos critérios que determinam a distribuição de renda e
posição social. Esses países se posicionam em pólos opostos,
os EUA reconhecendo-se igualitário e confiando na meritocracia como definidora do sistema de estratificação, e a Rússia percebendo-se desigual e atribuindo o sucesso a fatores
não-vinculados às características individuais adquiridas.
No entanto, os demais países apresentam padrões menos
óbvios. Por exemplo: o Brasil reconhece grandes desigualdades de renda, mas acredita na justiça dos determinantes de
estratificação. O país dos bacharéis enfatiza a importância
da educação e minimiza a influência da origem e do compadrio. Talvez esta seja uma explicação para a convivência da
população com níveis tão elevados de concentração de riqueza, uma vez que ao considerar éticos e justos os critérios de
diferenciação social, é levada à naturalização e aceitação das
desigualdades. Concordar com a afirmativa de que existe
grande desigualdade de renda no Brasil seria, de certa forma, apenas uma repetição de algo que tem sido constantemente exposto no discurso público, mas já naturalizado na
realidade.
Isto fica mais claro quando consideramos o item do questionário em que o entrevistado é perguntado quanto deveria
ganhar um médico e quanto deveria ganhar uma vendedora
de loja 4 • O Brasil é o país com maior disparidade entre os
valores de salário das duas ocupações: em média, os brasilei-

NOTAS
1. Essa pesquisa foi coordenada por mim no âmbito do Instituto Vir-

tual "O Estado Social da Nação", financiado pela Faperj, e contou com
uma amostra nacional de dois mil casos. A coleta foi feita pelo Instituto Sensus.
2. O ISSP (International Social Survey Programme) é um programa
que congrega instituições de 35 países para realizar surveys anuais sobre diversos tópicos na área das ciências sociais. O Brasil é r,epresentado pelo Iuperj e está sob minha coordenação (cscalon@iuperj.br).

ros acham que médicos deveriam ganhar seis vezes mais que
vendedoras. Seguindo de perto vêm os Estados Unidos, 4,5
vezes a mais; Portugal, 3 vezes; Chile e Hungria, 2,2 vezes;
Suécia, 1,9 e por fim Espanha e Rússia, 1,8. Dessa forma,
mesmo concordando que no seu país as diferenças de rendimento são muito grandes, os brasileiros parecem referendar
essas disparidades. Lembrando que a pergunta não era sobre as diferenças reais, mas as diferenças ideais oujustas.
O Chile, como seu vizinho latino-americano, também aposta na educação para a ascensão social, mas, ao contrário do
Brasil, reconhece a influência das redes de relações. Portugal e Espanha são ainda mais céticos em relação à meritocracia, uma vez que enfatizam a importância não só das redes
sociais mas também da origem familiar para a aquisição de
status, compram todo o pacote do capital social. Entretanto,
ambos demonstram deferência às credenciais, assim como
suas ex-colônias na América.
Resta a Suécia que, embora admita ser um país igualitário, tem maior desconfiança sobre a prevalência de critérios
justos de estratificação do que os norte-americanos. A posição absolutamente neutra reflete o conforto de viver numa
social-democracia. Em suma: a aceitar as opiniões dos que as
revelam, há tanta desigualdade entre elas quanto entre as
condições de vida de seus autores. Mas que existem desigualdades, lá isso existem.
e - m a i

1 :

cscalon@

uper

.br

3. Esse caso se diferencia na análise de correspondência da posição neutra ou intermediária que corresponde à opção "não concorda nem discorda" ou qualquer outra alternativa que corresponde ao ponto intermediário da escala. Isto porque não indica que os entrevistados se posicionam no meio da escala, mas sim que se dividem entre duas alternativas opostas, por exemplo, entre concordar e discordar.
4. No questionário, é apresentada uma lista com várias ocupações, de
diferentes níveis de status e prestígio, e perguntado ao respondente
quanto deveria ganhar cada uma delas.
OUTUBRO · NOVEMBRO·DEZEMBRO 2002
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SENTA PERTO DE UMA JANE~,· ATRÁ$ DO M~YORISTA. UM
PASSAGEIRO ANTECIPA QUE OCORiERIA UM ASS.LTO,.
SALTA DO ÔNIBUS E ALERTA

UM POLICIAL MILITAR.

desordem e a criminalidade urbana são percebidas e registradas de maneira seletiva e desigual. Acontecimentos tornam-se verdadeiros dramas sociais quando há uma convergência de fatores, circunstâncias e discursos
construídos para tirá-los da sua existência ordinária. O chamado "seqüestro do ônibus 174" foi apresentado
como um espetáculo dramático pela mídia. As autoridades o trataram como um problema de segurança pública.
O caso tem ainda dimensões importantes para o estudo sociojurídico das responsabilidades administrativa, cível e penal.
Este último aspecto recebe, no entanto, menos atenrão da mídia e, conseqüentemente, da opinião pública. Énessa instância
jurídico-institucional que se revelam valores e mecanismos de controle que dão desfechos, às vezes, não-antecipados
pelos atores envolvidos no drama e pela audiência do espetáculo. Este estudo revisita criticamente os fatos do caso e
focaliza, na primeira seção, como se construiu esse drama memorável. Na segunda seção, se analisa como atuaram, e com
que resultados, as instituições e operadores jurídicos.

A

1. UM ASSALTANTE ANÔNIMO ÉCHAMADO DE SÉRGIO
Segunda-feira, 12 de junho de 2000, cerca de 14h20min.
Um jovem negro, alto, forte, punhal tatuado no braço entra no ônibus 174 (Gávea- Central do Brasil 1 ) perto do Hospital da Lagoa, no bairro do Jardim Botânico (zona sul do Rio de
Janeiro). Vestido de bermuda e camiseta, pula a roleta. Vê-se,
então, o revólver na cintura. Senta perto de uma janela, atrás
do motorista. Um passageiro antecipa que ocorreria um assalto, salta do ônibus e alerta um policial militar.2
Centenas de metros adiante, uma viatura policial intercepta o ônibus. Os policiais verificam que o jovem está armado

O ônibus 174 liga o alto da Gávea (zona sul), onde se localiza a
favela da Rocinha, à Central do Brasil, estaçào ferroviária localizada
no centro da cidade do Rio, e conduz passageiros para a zona norte
e subúrbios do Rio. Passa em frente à Pontifícia Universidade Católi-

com um revólver calibre 38. O motorista salta pela janela.3
Reforços policiais são solicitados4; chegam às 14h40 min. O
ônibus fica detido na esquina da rua Doutor Neves da Rocha
com a rua Jardim Botânico5, perto de um prédio da TV Globo,
a mais importante rede de comunicação do país. Encurralado,
o suposto assaltante6 faz reféns os passageiros 7 e pede duas
pistolas 45 e duas granadas M-19, além de R$ 1.000,00. 8 A
notícia é transmitida imediatamente pelo rádio. Depois a televisão começa a mostrar ao vivo as negociações entre os policiais e o delinqüente, que mantém uma arma apontada para a
cabeça de uma das reféns. Ao estabelecer contato com o se-

Tático-Móvel (Gelam), 2° BPM (Botafogo), policiais civis e guardas
mun icipais.
5

ca do Rio (PUC -Rio), de onde saíram duas estudantes que se tornaram reféns. Curiosamente, o nome comercial da empresa do ônibus
174 é a Viaçào Amigos Unidos.
2

Alguns relatos discrepam nos detalhes iniciais do episódio. Segundo a revista Época, um pedestre viu o suspeito subir armado no

6

7

4
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Os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia
Militar (BOPE) terão controle no local. Estão presentes também policiais militares do 23º Batalhão Militar (BPM), do Leblon, Grupamento

ESPANTO

Luanna Belmonl, refém no episódio, afirma que o que precipitou captura de reféns foi o cerco da polícia. "Luanna acredita que Nascimento não ia assaltar o 17 4 e o seqüestro se deu porque a polícia
cercou o ônibus." Cf. " Estudante não esquece trauma no Rio", Rober·

la Pennafort, jornal O Estado de São Paulo, 17/ 09/ 2002. Disponível
em 29/10/2002 em: http://www.estado.estadao.com.br/ jornal/02/09/
17/ news075 .html

O cobrador e alguns passageiros também conseguiram escapar, pulando pelas janelas ou saindo pela porta traseira do ônibus.

Segundo depoimentos colhidos, ele não chegou a assaltar os passa geiros. Cf. Folha de São Pau/o, caderno Cotidiano, 1 3/ 06/2002, p.
Cl.

ônibus e alertou dois policiais. Com um gesto facilmente decifrado
pelo motorista, a dupla de militares subiu no ônibus. Acuado, o
assaltante fez reféns. Cf. "Tragédia brasileira", reportagem de Marceu Vieira, Marcelo Gigliotti e Eliane Brum, revista Época, edição
109, 19/06/2000.
3

Este local fica em frente ao Parque Laje, o que propiciou um espaço
adequado para os "atiradores de elite".

8

No dia 12 de junho de 2000, a cotação do dólar era a seguinte, de
acordo com o Jornal do Brasil: Dólar comercial: (compra) RS 1,8032,
(venda) RS 1,8040. Dólar paralelo: (compra) RS 1,880, (venda) RS
1,900.

9

O primeiro policio! o estabelecer contato foi o coronel Luís Soares de

Erlanger. Os jornais cariocas que na terça-feira estamparam fotos do

Souza, do 23º BPM.

caso aumentaram as vendas. A procura pelo Jornal do Brasil dobrou

10 " Eu eslava lá! Não eslava não? Perguntem à tia Yvonne", grila Sérgio pela janela do ônibus.O delinqüente se refere a Yvonne Bezerra
de Melo, que o conheceria da Candelária. De fato, depois do assalto
ao ônibus, ela virá a reconhecê-lo como um "sobrevivente da Candelária" .
11 Era uma reunião anual de diretores de jornais que pela primeira vez
acontecia num país da América Latina, o 53º Congresso Mundial de
Jornais. " Um dia antes da tragédia do ônibus 17 4, o governador do
Estado, Anthony Garotinho, havia declarado ao comparecer à reu -

e O Globo mandou às bancas uma reimpressão, o que não acontecia
desde a morte da atriz Daniella Perez." Cf. ISTOÉ, nº 1.603, matéria
de Aziz Filho, Francisco Alves Filho e Letícia Helena Disponível em
29/10/2002 em : http://www.terra.com . br/ istoe/ 1603/ brasil /
1603semsaida.hlm Segundo a revista Veja: " Perto de 35 milhões de
brasileiros acompanharam ao vivo na segunda -feira passada o drama dos dez passageiros de ônibus feitos reféns por um criminoso no
Rio de Janeiro. As cenas foram levadas ao ar pelas principais redes
de televisão do país e pela CNN, que distribui as imagens em todo o

nião que a imprensa era culpada por fornecer uma idéia exagerada

mundo." Cf. Veja, "A gola d'água", reportagem de Marcelo Carneiro
e Ronaldo França, 21 / 06/2000. Disponível em 29/10/ 2002 em: http:/

da violência na cidade ... " Cf. "Caso do 174 arranha imagem do Bra-

/ www2 .uol.com .br/ veja/ 210600/ p_042.html

sil", No, 13/ 06/ 2000. Disponível em 12 de novembro de 2002 em:
http://no.com.br

13 Garotinho obteve seu nome político ao apoderar-se do nome artístico de um outro radialista de futebol famoso . Um dos principais trun-

1 2 O início do episódio ficou registrado por uma câmara da Companhia
de Engenharia de Tráfego da prefeitura do Rio. "A Rede Record trans -

fos políticos do governador, então preparando sua cand idatura para
presidente da República, é sua capacidade de criar fatos ou aconteci-

mitiu ao vivo do Jardim Botânico, de 17h20min às 19h20min, com a

mentos que proporcionem exposição na mídia. Ficou famoso por ler
demitido ainda no início de 2000, o subsecretária de Segurança Pública Luís Eduardo Soares pela televisão,

narração de José Luiz Dalena e trilha sonora dramática ao fundo.
Resultado: um salto para picos de 24 pontos no lbope, enquanto a
Rede Globo tinha média de 26 pontos com sua programação normal
e flashes do episódio. ' Não quisemos correr o risco de mostrar um
assassinato ao vivo ', disse o diretor de Comunicação da Globo, Luiz

qüestrador, que havia se encoberto com uma toalha e um casaco, além de usar óculos escuros e boné, o capitão PM André
Luiz de Souza Batista (BOPE)9 lhe atribui um nome: Sérgw.
Daí em diante todas as negociações são realizadas com este
protagonista nomeado por acaso, cuja verdadeira identidade
permanece oculta.
Durante todo o episódio, porém, outra identidade do assaltante é sugerida por suas falas confusas: "sobrevivente da
Candelária"1º. Esta informação, que apontava para um caso
de extermínio de "meninos de rua" em 1993, não foi, porém,
confirmada durante o desenrolar do episódio. É desperdiçada
esta pista. Ela seria útil para lidar com o perfil psicológico
instável do rapaz, ou localizar pessoas que tivessem com ele
vínculos emocionais e pessoais.

li. SÉRGIO SE TORNA NOTÁVEL
A primeira alternativa de resolução da situação - deixar
fugir o assaltante de dentro do ônibus e capturá-lo sem risco
de lesão para reféns - é superada com o cerco improvisado
realizado pela polícia militar. As circunstâncias tornam-se
propícias para um prolongado espetáculo. O trânsito é paralisado na rua Jardim Botânico, afetando a circulação numa das
áreas mais ricas e movimentadas da cidade. O isolamento da
área é inadequado: não havia nas primeiras horas nem uma
corda separando a platéia do ônibus. Além dos populares que

14 Cem homens do BOPE, entre eles atiradores de elite (snipers), cercam
o ônibus.

rapidamente se aglomeram no local, junto com fotógrafos, repórteres e cinegrafistas, o episódio desperta a atenção de jornalistas estrangeiros que estavam no Rio reunidos em um congresso intemacional. 11 A segunda-feira que deveria ser celebrada, de acordo com o calendário dos comerciantes, como mais
um "Dia dos Namorados", começava a ser pautada como um
"dia de terror", que mancharia a imagem da cidade.
A intensa cobertura da imprensa12 afeta o comportamento
de todos os atores locais e da audiência. O seqüestrador, se
tomando visível, provavelmente avalia que não seria executado ao vivo e prolonga o espetáculo na tentativa de obter garantias para se entregar e preservar sua integridade física. Os
policiais agem com mais cautela quando estão sendo filmados.
Sob a tutela política do governador Anthony Garotinho13 , que
passa a interferir de longe nas negociações, não se permite
que sejam usados os atiradores de elite (snipers) contra o assaltante. A ordem é que assaltante e reféns saiam vivos do
episódio.

Ili. SÉRGIO ÉVIOLENTO, DROGADO, ENDIABRADO OU

LOUCO?
Estabelecido o cerco policial, 14 a primeira dificuldade é determinar um canal de comunicação e criar um vínculo de
confiança com o criminoso para obter uma saída pacífica e
negociada. O repórter Marco Alvarenga, da TVE, se oferece
OUTIJBRO ·NOVEMBRO· DEZEMBRO 2002
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para ajudar na rendição do seqüestrador, assegurando que a ta logo escapa17 • Depois, Carlos Leite Faria, de 35 anos, pula a
presença da mídia evitaria qualquer violência policial. O jo- janela do ônibus às 16h02min. É preso pela polícia como susvem não está disposto a se entregar naquele momento.
peito de ser cúmplice do bandido.
Sérgio mostra-se muito agitado e inconstante em suas
São 16h30min. "Você é estudante, né?", Sérgio pergunta a
demandas aos policiais. Começa a tratar com violência as William Nunes de Moura, de 18 anos. "Sou", responde o estureféns, segurando-as pelo cabelo ou pelo pescoço. Obriga, dante de Arquitetura. "Então, vai embora que você está atraprimeiro, Luciana Carvalho Ximenes, secretária, 29 anos, a sado", diz Sérgio. O jovem libertado afirma que o assaltante
sentar, em seu colo, na cadeira do motorista. Grita que não ' parece estar drogado. As intimidações crescem. As reféns dequer câmara e fotógrafos. "Pum, pum", faz Sérgio. E, a se- vem deitar no chão do ônibus. Damiana Nascimento de Souza,
guir, dispara um tiro através da janela frontal do veículo, 39 anos, conversa com o seqüestrador. Conta que tem um irem direção aos policiais e jornalistas. Ninguém é ferido. São mão no presídio. Sérgio mostra marcas nas costas. Damiana
15h50min. Apesar do risco, populares e jornalistas chegam diz que entende o que ele já passou. A pressão é demais para
mais perto do ônibus 174.
Damiana, que já havia sofrido um derrame; ela começa a se
Somente depois do primeiro disparo de arma de fogo, sentir mal. É socorrida por duas outras reféns. Entre elas, Geisa
chega o comandante do BOPE, tenente-coronel José Pente- Firmo Gonçalves, 20 anos, a chama de "mãe".
ado, que iria conduzir a ação policial e assumir a condução
A segunda refém a ser arrastada pelo ônibus é J anaína
15
dos entendimentos • Desse momento em diante, se organi- Lopes Neves, 23 anos, estudante de Administração da PUCza melhor a área. Dois oficiais da Polícia Militar 16 , além do Rio. Ela escreve as ameaças de Sérgio nas janelas do ônibus,
comandante Penteado, continuam a conduzir a negociação. com batom vermelho. "Ele vai matar geral às 6h." E ainda as
Nenhum policial porta colete ou qualquer roupa de prote- supostas causas da impossibilidade de qualquer negociação:
ção especial. A comunicação entre os policiais é feita por "Ele é louco". "Ele tem pacto com o diabo. Tem um punhal e o
gestos e sinais de mãos ou através de mensageiros. Não diabo desenhados no braço. Ele vai matar". Ao se identificar
existem celulares ou rádios para facilitar a coordenação das como o Terror e criar um script satânico18, Sérgio cria um perações dos policiais militares. A multidão interfere com vá- sonagem cuja audiência calcularia vencer apenas pelo exterrias propostas, desde executar o assaltante até trazer um mínio. Não se vislumbra como razoável um entendimento com
copo com água para as vítimas. Sérgio parece drogado. Tal- um suposto louco, que não é contido pelo seu próprio medo.
vez tenha usado cocaína. Esta impressão é partilhada pelos policiais, jornalistas e populares. Além do comportamen- V.AÇÃO
to irrequieto e cruel, canta músicas demoníacas para asSérgio aumenta ainda mais a pressão psicológica. Damiasustar os reféns.
na sofre um ataque cardíaco. ÀB 17h15min, é libertada. Desfalecida, é encaminhada ao Hospital Miguel Couto, no Leblon. 19
IV. EM CENA: "VOCÊS ESTÃO PENSANDO QUE ISSO
Geisa, sua amiga e vizinha na favela da Rocinha, tenta obter
ÉUM FILME? NÃO É. ELA VAI MORRER"
sua própria libertação. Assim como Damiana, tenta criar um
Dentro do ônibus estão inicialmente dez reféns. O motoris- vínculo com o assaltante. Geisa se apresenta como filha de

15 O comondonle do operoçôo não deve ser o negociador, segundo o
procedimento regular nesses casos. Estando o criminoso armado e já
tendo até disparado contra policiais e jornalistas, a própria operação estava posta em risco.
16 Major Fernando Príncipe Martins e o capitão André Luiz de Souza
Batista. Os três negociadores possuíam cursos da Scotland Yard e da
policia israelense.
17 O motorista do ônibus, José Fernandes dos Santos, 51 anos, já havia
sofrido mais de dez assaltos na linha 174. Mas essa era a primeira
vez que acontecia um caso de assalto desse tipo, com reféns. "Moto -
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rista já enfrentou 10 assaltos", Folha de São Pau/o, caderno Cotidia no, 13/ 06/2000, p. C3 .
18 "Vocês têm medo, eu nôo, estou com o diabo", gritava Sérgio dentro
do ônibus. Dizia que tinha feito um pocto com o diabo depois que
sua mãe teve a cabeça arrancada pelo Comando Vermelho (rede
criminosa existente no Rio de Janeiro) . Cf. Jornal do Brasil, caderno
Cidade, 13/ 06/ 2000, p. 19.
19 O derrame ocorrido na assalto do ônibus 17 4 deixou-a sem a fala e
sem os movimentos do Ioda esquerdo do corpo.

20 "O seqüestro do ônibus 174 foi o seqüestro das meninas. A elas é que o seqüestrador agarrava, o revólver apontando -lhes para a nuca ou a
têmpora, quando não enfiado na boca. Se não era Janaína era Geisa, se não era Geisa era Luanna, num sinistro baile em que nao poderia haver
maior desgraça do que ser tirada para dançar." Roberto Pompeu de Toledo. "As meninas da linha 174 - um elogio. Dentro do ônibus havia mais
sensatez e competência da lidar com situações extremas do que fora" Veja Edição

Damiana e afirma que o tio é presidiário. Porém, ela desconhece detalhes da vida do "tio". Não tem sucesso em convencer Sérgio. Quando Damiana está saindo do ônibus, desesperada, Geisa, grita três vezes: "Deixa eu acompanhar ela!".
Várias oportunidades para a atuação de "atiradores de
elite" surgem. Há momentos em que Sérgio retira o revólver
da cabeça da refém e se expõe de frente na janela aberta.
Projeta o braço para fora do ônibus com a arma na mão, ocasião em que a audiência antecipa que bastaria um tiro certeiro no braço para encerrar o impasse. A polícia militar permanece inerte.

n~

1.654, 21 / 06/ 2000, p. 170.

nha. Não está ligando para a vida dela não?", instiga o delinqüente, que detém Luanna Guimarães Belmont, 19 anos, estudante de Comunicação na PUC-Rio. ''Você quer que essa princesa morra agora? Cadê você, senhor delegado?" "Olha só que
princesa que vai morrer agora. Cadê o senhor, delegado?" Sérgio leva Luanna para o último banco do ônibus. A estudante
crê que ele vai, de fato, matá-la e, então, coloca sua cabeça nos
braços dele e suplica que não seja executada. Sérgio se irrita.
"Cala a boca, senão vou te matar mesmo", berra. "Mas você
não queria que a gente fingisse?, diz Luanna.

VII. SÉRGIO DESCE DO PALCO: A HORA DA RENDIÇÃO?
VI. ENCENAÇÃO: "A CABEÇA ESTÁ PEDINDO SANGUE!"
Janaína, que fora arrastada por Sérgio durante uma hora
pelo ônibus, é ordenada a encenar a própria morte. Ele a enrola num lençol, manda que se deite no chão do ônibus. Só no
último minuto é explicado para Janaína que sua morte não
vai ocorrer. Todos os outros reféns são ordenados a gritar e
mostrar desespero.
Um tiro é disparado. Gritaria dentro do ônibus; até Janaína grita. Geisa vai à janela do ônibus e berra que a refém está
morta. Do lado de fora acredita-se que houve um assassinato.
Porém nenhum refém tenta sair. Os policiais do BOPE se posicionam em frente do ônibus, prontos para um ataque ao seqüestrador e invasão do ônibus. O limite da negociação, que é
o momento em que ocorre a primeira execução de um refém,
havia sido transposto. Mesmo assim, os "atiradores de elite"
não são autorizados pelo governador Anthony Garotinho a agir.
O comandante do BOPE estava paralisado por ordens superiores para tomar as iniciativas que, como profissional, deveria
tomar. Sérgio pede granadas e fuzil, mas diz aos reféns que
vai incendiar o ônibus.
A violência com as reféns continua com provocações. 20 Agora, agarrado à Geisa, Sérgio cantarola: "Unia já morreu e a
outra vai morrer". Coloca uma arma na boca da refém e diz
que vai atirar. Dirige ameaças aos negociadores. "Seu delegado, essa feinha aqui vai morrer na sua frente. Vou contar até
dez." Conta até cinco e pára. Faz isso três vezes. ''Você não
está ligando para a feinha, não é? Então vou pegar a boniti-

Sérgio se posiciona para talvez furar o bloqueio com o
ônibus. Põe Luanna no seu colo. Uma patamo do BOPE é
posta na frente do veículo. Os policiais se posicionam para a
invasão. São 18 horas. Sérgio usa o extintor de incêndio dentro do ônibus. Tudo fica esfumaçado. A polícia recua. Geisa
tem um acesso de pânico. As outras reféns tentam acalmála. Todas as reféns são levadas para o último banco do ônibus. Sérgio fecha as janelas. Pára de negociar com os policiais. Diz que vai matar todas. Uma refém negra e idosa,
Antônia Cardoso da Costa, oferece seu dinheiro ao Sérgio.
Suplica para não ser assassinada. Os negociadores do BOPE
fazem sinais e orientam Luanna para que se faça de amiga
de Sérgio. É preciso mostrar que, apesar de tudo, ainda é
possível sair daquele impasse.
Luanna conversa com Sérgio. Pergunta sobre sua irmã.
Insiste em conversar.
- "Você sabe que dia é hoje?"
. - "É, hoje é o Dia dos Namorados, por isso vou matar uma
namorada" - diz Sérgio.
- "Ah, então você não vai me matar, porque eu não tenho
namorado" - conclui a refém.
Luanna tenta mostrar que se importa com ele. Maria Elvira
Ribeiro, 72 anos, que rezava o tempo todo do seqüestro, pede
para colocar no pescoço de Sérgio um cordão com uma medalha
de uma santa. À.s 18h44min, um senhor de muletas é libertado.
É Lourival Sebastião Nascimento, 64 anos. Sérgio agarra Geisa. Ela treme muito, completamente descontrolada. "Agora vaOUTUBRO·NOVEMBRO·DEZEMBRO 2002
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21 Estimada em cerca de mil pessoas.
22 Conforme registrado pelas imagens da TVE.
23 "Acabamos de assistir, todos estarrecidos, durante horas (...), numa
violência absolutamente inaceitável e até certo ponto contristados
por não vermos uma ação capaz de evitar o desenlace fatal de uma
jovem absolutamente inocente". Cf. " Presidente critica ação da polícia" , Jornal do Brasil, 13/ 06/ 2000, p.1

de emergência. Faltou porém, firmar um pado com os governadores,
essencial ao êxito da proposta. (... )". O Globo, 21 / 06/ 2000, p. 2.
25 Jornal transmitido à OOh 15 na TV Globo.
26 Essa arma pode carregar de cinco a sete balas. Cf. Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 14/06/2000, p. C7.

27 Estas são as principais manchetes de primeira página dos jornais do
dia 13 de junho de 2000: " Incompetência e morte: quatro horas de

24 Os políticos e governadores reclamaram publicamente por não terem

terror, dois mortos e dúvidas", Jornal do Brasil; "Um erro fatal ", O

sido consultados na feitura do Plana Nacional de Segurança Pública.

Globo; "2 morrem em seqüestro de ônibus", Folha de São Paulo; " La-

A colunista política Tereza Cruvinel sintetiza em Panorama Político o

drão e refém acabam mortos no Rio", Estado de São Paulo ; "Que
polícia é essa que só chega para matar?",Correio Braziliense ; "Terror

que estava presente nas páginas dos jornais. "Poderia o Governo federal passar ao largo da crise de segurança pública. Constitucional-

no Rio", Jornal de Brasília; " Bandido mata refém após 4 horas de

mente, o abacaxi é dos estados. Mas, politicamente, isso não é mais

terror" Correia da Bahia; "Terror com final trágico", Estado de Minas;

passivei, a realidade já atropelou a divisão formal de atribuições nes-

"Assalto dramático choca todo o País", Jornal do Commercio (PE);

sa área. Adiantou-se o presidente da República, lançando um plano

"Basta!", O Dia (RJ) ; "Terror nas ruas do Rio", Zero Hora (RS) .

mos dar um passeio lá fora'', diz. Um minuto depois, Sérgio sai
do ônibus usando Geisa, sob a mira do revólver, como escudo.
Dirige-se aos oficiais da Polícia Militar, aparentemente para se
entregar. "Chega pra trás. Sem graça", diz aos policiais. Um
policial do BOPE chega perto, por trás, de Sérgio e atira duas
vezes. O bandido também atira ao cair, junto com a refém.
A multidão 21 avança sobre o local para linchar o assaltante
do ônibus. O companheiro de Geisa, que presenciou o episódio,
chega a tentar chutá-lo. O delinqüente caminha com as próprias pernas22 , empurrado às pressas para o carro da polícia.
A refém baleada com três tiros é levada ao Hospital Miguel
Couto, onde morre ao ser atendida. O assaltante é transportado vivo para o hospital Souza Aguiar. Antes de lá chegar é
morto por asfixia pelos policiais militares. As reféns deixam o
local no ônibus 174, protegidas pela polícia.

VIII. REAÇÕES DE NOTÁVEIS NA PLATÉIA
Nas declarações feitas na noite da segunda-feira dia 12 de
junho, o governador Anthony Garotinho afirma elogiosamente que fora "uma ação enérgica" da polícia e que "a única falha
foi ter morrido alguém" (a refém Geisa). Na pressa em se pronunciar em tempo de virar notícia na televisão, o governador
não teve tempo de se informar sobre a morte do seqüestrador
e sua efetiva causa. O presidente Fernando Henrique Cardoso
também se pronuncia23 , o que gerou um estremecimento de
relações políticas com o governador Garotinho. Estava criado
o cenário para o governo federal, nesse momento em que as
candidaturas municipais se definiam para as eleições de outubro de 2000, prometer o que seria chamado de "Plano Nacional de Segurança Pública".24
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IX. MAIS TARDE NO NOTICIÁRIO DA TELEVISÃO
A cobertura jornalística foi enorme. Todas as agências internacionais veicularam o desfecho do seqüestro no ônibus. A
indagação mais dramática da noite, que não era possível responder apenas pela repetição das cenas filmadas era: .De que
arma foram feitos os disparos que mataram a refém? O Jornal
da Globo25 transmitiu a notícia seguinte:
''A arma apreendida do seqüestrador é um revólver Rossi
calibre 38 de 5 tiros. 26 Nele a polícia encontrou 3 cápsulas intactas e duas defiagradas.
Vamos fazer as contas. Dentro do ônibus ele tinha disparado duas vezes: uma no vidro, outra no chão. Mas a perícia não
encontrou nenhum cartucho vazio dentro do veú:ulo.
A refém Geisa Firmo Gonçalves morreu com três tiros"
Estava criado, por um lado, um novo suspense que só receberia um tratamento mais técnico com o laudo do Instituto
Médico-Legal, a ser revelado no dia seguinte. Por outro lado,
de agora em diante a discussão passaria a ser controlada por
peritos e especialistas que iriam retirar do espaço público a
discussão sobre quem seria juridicamente responsável pelas
mortes e os danos causados. Toda essa discussão mais técnica
foi vista como "suspeita" de encobrir a efetiva "responsabilidade" dos autores. A imprensa e setores da opinião pública temiam uma "operação abafa". Este clima de opinião ajudou a
manter em aberto o questionamento sobre os ''laudos periciais"
que surgiriam nas horas e dias seguintes.

X. O DIA SEGUINTE
As matérias publicadas nos jornais foram críticas em
relação ao desenlace do seqüestro no ônibus. 27 A opinião
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pública estava dividida. 28 A população começou a se organizar e programar atos públicos contra a violência.29 O governador Garotinho revelou notável mudança de discurso
nesse dia. Identificou os "erros" considerados "imperdoáveis" na atuação policial e exonerou o comandante da Po-

lícia Militar, coronel Sérgio da Cruz. 30
A segunda-feira foi tão desolada que o humorista do Jornal O Globo, Chico Caruso, em vez da charge, escreveu: "Peço
desculpas aos leitores, mas pela primeira vez em 32 anos de
trabalho não consegui sintetizar com humor os fatos do dia".

"Os atiradores da PM carioca podem até não ser lá essas coisas,
mas, emcompensação, seus asfixiadores de elite não fa lham !"

identificação oficial: uma ficha de cartolina bege e uma foto na
12ª Delegacia Policial (Copacabana). Estava fichado como Sandro do Nascimento. Filho de Clarice Rosa Nascimento e pai
ignorado.
Sandro, 21 anos, havia sido condenado em dois processos:
um por furto qualificado e outro por tentativa de assalto. Estava foragido desde 1 de janeiro de 1999 da carceragem da 26ª
DP (Todos os Santos). Segundo o carcereiro, ele tinha "bom
comportamento" na delegacia. Nenhum parente ou amigo o
visitou durante o período que esteve preso. Fugiu, sem entusiasmo, "na manada" como relatou o policial. 33 Em 1996, Sandro
estava sob custódia do Estado no Instituto Padre Severino.
Aos 16 anos era sua quarta entrada. Praticava roubos em pa-

TUTIY VASQUES, 16/06/2000

1. COMO SE CHAMA O NOME DISSO?
Um homem é chamado de "Sérgio" pelo capitão do BOPE
André Luiz de Souza Batista. Esse nome era um expediente
para facilitar a negociação. Mas qual era o nome daquela pessoa natural com quem a polícia negociou por mais de quatro
horas? Os jornais do dia 13 de junho ainda não revelavam o
verdadeiro nome do Sérgio31 . Ele não portava documento algum. Não era registrado nos arquivos do Instituto Félix Pacheco.32 Mesmo assim os policiais conseguiram localizar uma

27 Estas são os principais manchetes de primeiro pãgino dos jornais

30 "O Estado apurou que Cruz c .. tova en fraquecido no corqo hav10 oi
"cquronco

do rcc..ultodo do

do dia 13 de junho de 2000 : "Incompetência e morte: quatro ho -

gum tempo , por cousa de problC'ma ...

ras de terror, dois mortos e dúvidas", Jornal do Brasil; "Um erro

Comissoo Moos Limpas, que invc ... flqou .., u..,pf"1toc.. dí' (Orrupcoo " Cf
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fatal", O Globo; "2 morrem em seqüestro de ônibus", folho de Soo

"Garotinho mudo discurso e crohco PM
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Paulo; "Ladrão e relêm acabam mortos no Rio", Estado de São

no Cidades , meteria de Wilson
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Paulo; "Que policio é essa que sô chego poro motor?" ,Correio Bro -
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zi/iense; "Terror no Rio", Jornal de Brasília; "Bandido mata refem
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opôs 4 horas de terror" Correio da Bahia; "Terror com final trogico", Estado de Minas; "Assalto dramãtico choco todo o Pois" , Jor nal do Commercio (PE) ; " Bosto 1", O Dia (RJ) ; "Terror nos ruas do
Rio" , Zero Hora (RS).

DotoFolho , aprovaram o morte do seqüestrador por asfixio pelos
olego~ão

de legitimo defeso . Cf. Folha de Soo Paula .

18/ 06/2002 , p . A6 . Pesquisa realizada pelo Jornal do Brasil, via ln
temei, revelou que 50% dos participantes achavam que o " bandido "
deveria morrer.

29 "Cariocas convocam protestos contra violência :

soo

nóo governamentais", O Globo, 2ª ed .. caderno Rio, 1 S/ 06/2000 ,

p. 20.
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policiais, sob o

31

33 O documentano " Ontbuc;. 1 74 "

oprC" ~C' nfo Cf"nfl\

dr ...,•,f1 drlrqnno ondr

Sandro esteve preso Superlotado o -.. p1·rc.,o c., c.,c oltr' '"'vom pote1 Oor
mire se penduram cm corda ... Ver

On1hu.., 1 / .1

docun1"'''º''º clt

rigido por Jose Padolho . Brasil . 1001

OUTUBRO · NOVEMBRO · DEZEMBRO 2002

127

ilNllGHTi

radas de carros e assaltos a pedestres para sobreviver nas ruas
e comprar drogas. Usava cocaína, fumava maconha e cheirava
cola. Ficava em lugares da zona sul, inclusive o Jardim Botânico. Em 1993, ficava na área próxima à Igreja da Candelária.
Cerca de cinqüenta meninos e meninas de rua freqüentavam
o lugar. Yvonne Bezerra de Mello, artista plástica e educadora, conheceu Sandro, 13 anos, nessa época. Com o extermínio
de oito adolescentes no dia 23 de julho de 1993, o grupo, que
vinha principalmente da favela do Rato Molhado, se dispersou. Daí em diante, Sandro se apresentava como um "sobrevivente da Candelária". Dizia que escapou da morte por pouco.
Correu ao ver policiais militares atirando contra o grupo de
garotos. Nessa época, era chamado pelos colegas de Mancha34 •
Mancha dizia para os outros meninos de rua que não tinha
família. É uma explicação comum dada entre eles para sua
situação. De fato, faltam os vínculos efetivos com familiares,
apesar de existirem, às vezes, parentes. No caso de Mancha,
havia a irmã de Clarice. Era a "tia Ju" (Julieta Rosa do Nascimento), que morava em Bela Vista, no município São Gonçalo.
Sandro tinha sete anos quando fugiu de São Gonçalo. Clarice
foi assassinada na sua frente quando ele tinha seis anos. Esfaqueada nas costas, perambulou ensangüentada pela birosca
que mantinha, até morrer na rua. Só então o menino foi avisar à "tia Ju" o que acontecera. Não há notícias que alguém
tenha sido preso pela morte de Clarice.
Sandro foi chamado de Mancha na cidade do Rio. Às vezes
atendia por Alex ou Alessandro. Uma senhora que o reconheceu na televisão, durante o seqüestro,35 disse que era sua mãe
biológica. Era a faxineira, Elza da Silva, 45 anos. Moradora na
favela de Nova Holanda, acolheu Alex como seu filho em 1999.
Dona Elza conta que teve um filho chamado Alex, que não
teve condições de criar. Passou, então, a criança para uma
amiga que morava em Belfort Roxo. Quatro anos depois, foi
procurar de novo o filho. A amiga estava morta. O filho Alex
34 O garoto tinha uma mancha no corpo.
35 Ela não foi ao local durante a seqüestra no õnibus 174. Justificou-se
dizendo que teve medo.

havia desaparecido. Cresceu como menino de rua. Segundo
Dona Elza, aos 19 anos "Alex Júnior da Silva" veio procurá-la
em Nova Holanda. Foi recebido como o filho que voltava. Teve
direito a um quarto, com cama, na casa modesta. Mas acostumado a dormir no chão, Alex ao retornar ao lar dispensou a
cama. Dona Elza reconheceu o seqüestrador como seu filho.
Não havia documento para comprovar que Dona Elza era a
mãe de Alex. Por isso, o enterro foi sendo adiado pelos funcionários do Instituto Médico Legal. Afinal, ela fez exame de DNA
como a prova definitiva da maternidade. Não foi comprovado
o vínculo 36 • Nenhum outro parente reclamou o corpo do rapaz
de identidade controvertida durante os 32 dias em que ficou
numa geladeira do IML.
Mancha foi enterrado como indigente, em cova rasa. Na
certidão de óbito, não consta identidade, idade, filiação, ocupação e nem mesmo a hora da morte. O documento se refere a
"um homem" cuja causa da morte foi "asfixia mecânica por
constrição do pescoço". Apenas duas pessoas foram ao sepultamento: Dona Elza acompanhada do presidente da Associação de Moradores de Nova Holanda, Ivanildo de Jesus Severo.
Na chuva fina que caía, ela jogou sozinha doze cravos brancos
sobre o caixão.

11. INVESTIGAÇÃO POLICIAL ESANÇÃO ADMINISTRATIVA
"A polícia asfixiou o bandido.
Isso é intolerável, não tem cabimento em lugar nenhum".
GOVERNADOR ANTHONY GAROTINHO, 14/ 06/200037

Sandro do Nascimento, conforme foi identificado pela polícia, entrou vivo no camburão com cinco policiais. Morreu
asfixado com a ajuda de um objeto (asfixia mecânica) no trajeto até o hospital38 na segunda-feira, 12 de junho, de acordo
com laudo do Instituto Médico-Legal. Três dias depois, às 10
horas da manhã, os cinco policiais foram prestar depoimento
38 A imprensa noticiou as investigações da delegada Martha Rocha, que
procurou confirmar se os médicos que receberam inicialmente o cor-

po de Sandro tinham sido pressionados para alterar o lauda. A conclusão foi de que não foram pressionados pelos policiais militares.

36 O laudo, assinado pelo p rofessor Elizeu Fagundes de Carvalho, indi-

Cf. "Médicos negam pressão no laudo de criminoso: equipe que aten-

cou que " o vínculo genético nõa é de maternidade". Os testes foram

deu o seqüestrador do ônibus diz que ninguém pediu para mudar

feitos no Instituto de Biologia da UERJ. "Elza não é mãe de sequestra-

causa mortis." Matéria de Clarisse Thomé, do jornal Estado de São

dor, diz exame" Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 24/ 06/ 2000,

Paulo . Disponível em: http: //www.estado.estadao.com .br/ editorias/

p. C6.

2000/ 06/20/ cid389 .html

37 " Garotinho demite comandante da Polícia militar", Folha de São Paulo ,
caderno Cotidiano, 14/ 06/2000, p. C7.
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39 Estava presente também a promotora de Justiça, Luciana da Silveira.
40 Segunda a Comanda da Polícia Militar, as policiais que realizam patrulhamento portam algemas. Os do BOPE, não. É a única unidade
da PM que dispensa este equipamento. Cf. " Policiais alegam legítima
defesa", Folha de São Paulo, matéria de Marcelo Cortez, caderno
Cotidiano, 16/ 06/ 2000, p. C7.
41 Somente depois desse depoimento o soldado foi fazer exame de corpo de delito do braço no Instituto Méd ico Legal.
42 Cf. "BOPE matou em ' legítima defesa ' : cinco policiais de elite disseram que o seqüestrador reagiu. Bandido não estava algemado", Jornal do Brasil, caderno Cidade, 16/ 06/ 2000. A advogada garante que
os pol iciais não sabiam que Nascimento estava morto ao deixá-lo no

hospital. "Ele parecia desfalecido, como quem teve uma parada cardíaca durante a luta." Cf. "Advogada de PMs cai em contradição no
Rio : defensora deu duas versões para suposto ferimento causado
por seqüestrador em um de seus clientes". Disponível em : http://
www.estado.estadao.com.br/ editorias/2000/ 06/16/ cid245.html
43 Posteriormente se constatou que era uma fratura no pulso. "A testemunha de acusaçõo, médico plantonista, disse que um dos policiais

na 15ª DP, à titular, delegada Martha Rocha. Chegaram
numa viatura do BOPE. Estavam fardados, com boné do batalhão e sem algemas. Os policiais militares são: o capitão
Ricardo de Souza Soares e os soldados Luiz Antônio de Lima
e Silva, Márcio de Araújo David, Paulo Roberto Monteiro e
Flávio do Val Dias. Não deram declarações à imprensa. Seus
advogados estavam presentes39 e prestaram informações aos
repórteres. Os policiais agiram, segundo os advogados, "no
estrito cumprimento do dever e em legítima defesa, sob forte
emoção". Tiveram dificuldades em dominar Sandro, que resistia à prisão, porque não tinham algemas 40 • O preso quebrou o vidro da viatura, chutou o motorista e tentou tirar a
arma do soldado Flávio Val Dias.
O soldado Paulo Roberto Monteiro prestou depoimento com
o braço enfaixado. 41 Ao explicar como o soldado se machucou, a
advogada Daniele Braga42 afirmou que teria sido fora da viatura, quando dominava o delinqüente. Depois, a advogada declarou que o soldado se contundira ao socorrer seu companheiro Flávio, cujo revólver Sandro queria pegar. Mesmo assim,
com o punho fraturado 43 , o soldado Monteiro dirigiu o veículo
até o hospital. Sentado ao seu lado estava o soldado Luiz Antônio. Na traseira do camburão, com o preso estavam o capitão Soares e os soldados David e Dias. O capitão precisou conter, segundo seu próprio depoimento, o preso com uma "gravata"44. Depois desse depoimento na 15ª DP, os policiais mudaram de advogado. O novo advogado dos policiais, Clóvis Sahi-

sofrera fratura no punho, confirmando a versão de que os PMs lutaram com Sandro." Cf. "Justiça ouve testemunha do seqüestro de ônibus", Estado de São Paulo, 09/ 10/ 2001. Disponível em : http ://
www.estado.estadao.com.br/jornal/ 01 / 10/ 09 /news095 .html
44 " Policiais alegam legítima defesa", Folha de São Paulo , matéria de
Marcelo Cortez, caderno Cotidiano, 16/ 06/2000, p, C7 ,
45 "Advogado evita a reconstituição de seqüestro de ônibus no Rio de
Janeiro", Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 22/ 06/ 2000, p. C6.
46 Dois peritos do Instituto Carlos Éboli fotografaram interna e externamente o carro na ocasião da perícia, que durou cinco horas.
47 "Apertei até ele desmaiar", diz capitão. Folha de São Paulo , caderno
Cotidiano, 19/ 08/2000, p. C6. Em suas declarações no IV Tribunal de
Júri, o policial declarou que não tinha intenções de asfixiá-lo e sim
de tentar acalmá-lo, "pois o assaltante estava muito nervoso" . " Eu

estava com o braço esquerdo sabre o pescoço dele e com o direito
empurrando seu queixo, para que ele não me mordesse", Disponível
em: www.no.com.br, 18/ 08/ 2000.
48 Cf. Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 07/ 04/ 2001 , p. C3.

one, adotou a orientação de que só seriam feitos mais depoimentos em juízo. Em petição dirigida à delegada Martha Rocha, o advogado invocou o direito constitucional de ficar calado de seus clientes e evitou a reconstituição do acontecido. 45
Mesmo não havendo a reconstituição, a promotora de Justiça
Luciana da Silveira pediu a vistoria da viatura do BOPE em
que ocorreu a asfixia. 46
Em depoimento perante à Justiça estadual, o capitão Soares declarou: "Apertei até ele desmaiar". Mas acrescentou, "não
tive a intenção de matar".47 Esta declaração foi feita no dia 18
de agosto de 2000. O capitão e os demais soldados já estavam
fora da prisão administrativa que lhes foi imposta por trinta
dias, desde o dia 13 de junho. Este é o período máximo de prisão administrativa pelo regulamento da Polícia Militar. Os
policiais poderiam, a partir de requerimento da promotora de
justiça, ser submetidos a uma "prisão preventiva". No entanto, os cinco policiais não tinham antecedentes criminais condenatórios. Por isso, não havia causa que justificasse esse pedido. Desde então, os cinco policiais exercem funções administrativas no BOPE. Trabalham na seção de pessoal, de recursos humanos e na sala de operação de rádio. Nenhum deles
voltou a participar de operações externas. 48

Ili. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS POLICIAIS
O Ministério Público denunciou os policiais militares pela
prática de dois crimes, a partir do inquérito policial nº 165/
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49 O relatono final do onquerito polocoal, conduzido pela delegada Martha Rocha , tem 822 paginas , com 63 laudos tecnicos. " Decisáo do

50 Autos n

° 2000 .001.092042-0. IV Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

Juiz : Mário Henrique Mazza Data do Julgamento: 15/ 08/ 2000

<aso 174 soo segunda", Jornal do Brasil, caderno Cidade, 11 / 08/2000,
p 22 .

2000. 49 O primeiro crime seria de tentativa de homicídio, quando do ataque do policial militar contra Sandro. O segundo crime seria de homicídio por asfixia, ocorrido dentro da viatura
do BOPE. O juiz Mário Henrique Mazza, do IV Tribunal de
Júri, em sua decisãow sobre a admissibilidade dessas denúncias, apreciou primeiro a hipótese de tentativa de homicídio.

1 - A denúncia de tentativa de homicídio
O Ministério Público entendeu que o policial cometeu crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra o
Sandro. Não havia uma situação de legítima defesa, pois o
marginal "(.. .) naquele momento já não ameaçava nem agredia ninguém, disposto que estava em se entregar, tendo Geisa
em seu poder apenas para evitar o que infelizmente acabou
acontecendo." Acrescenta que o policial Marcelo Oliveira dos
Santos agiu de tocaia, por vingança e porque queria ser considerado o herói do episódio, sendo partícipes o comandante do
BOPE, Ten. Cel. Penteado (2° denunciado), e o Cap. Soares (3°
denunciado), uma vez que comungavam da mesma motivação.
O primeiro, porque teria dado liberdade ao policial Marcelo
para agir e, o segundo, por ter determinado o posicionamento
de Marcelo junto ao ônibus, tudo com o objetivo comum já descrito - vingança e serem considerados heróis.
A decisão do juiz Mazza foi fundamentada da maneira seguinte:
1. "A prova é cabal e fartamente clara de que o policial Marcelo, ao disparar contra o marginal, o fez em legítima defesa
de terceiro. As imagens exibidas na televisão, gravadas em
fitas de vídeo anexadas aos autos, e que com cuidado várias
vezes observei, mostram que o 1° denunciado disparou para
repelir atual e injusta agressão a direito de outrem, pois Sandro estava com uma refém em seu poder, com um revólver
apontado para a cabeça dela e o cão da arma puxado para
trás. Em nenhum momento, nenhum mesmo, o marginal
disse ou se comportou mostrando que iria se render. Ao contrário, durante todo o tempo, inclusive quando desceu do
ônibus, dizia que mataria a refém, que estava possuído etc.,
conforme revelam fls. 25v, 185 e as imagens da TV.
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2. Ademais, é importante deixar claro que Sandro era totalmente imprevisível, aparentava estar drogado (embora
não estivesse) e já tinha dado várias demonstrações de
sua ousadia, desequilíbrio e de que não tinha absolutamente nada a perder. Com efeito, simulou a morte de uma
refém, efetuou disparo no pára-brisa, tentou dar partida
no ônibus com uma refém no colo, exigiu dinheiro, armas
e granadas durante as negociações, gerou pânico ao detonar um extintor de incêndio, isso sem contar as diversas
ameaças e o terror causado durante mais de três horas.
Nessa conjuntura, qualquer um esperaria o pior ao ver o
marginal descer do ônibus com a arma apontada para
Geisa, que, ressalte-se, já sofria atual e injusta agressão,
podendo ser morta a qualquer momento. Aliás, é bom lembrar que, não tendo sido atingido, Sandro caiu, agarrouse em Geisa e desnecessária e dolosamente efetuou pelo
menos dois disparos, os quais atingiram e mataram a refém. Assim, afirmar que Sandro ''já não agredia e nem
ameaçava ninguém" é equivocado e dizer que estava disposto a se entregar não passa de uma especulação, de uma
suposição ou conjectura que não encontra qualquer respaldo nos autos.

Entendo, por isso, que a conduta do 1º denunciado, embora seja típica, não foi antijurídica e, conseqüentemente,
também não foram antijurídicas as condutas dos partícipes Soares e Penteado, já que acessórias e irrelevantes
para o direito penal quando consideradas isoladamente."
(sublinhado no original.)
A mídia que esteve tão presente na transmissão ao vivo
do episódio será um fator crucial na fundamentação de um
último aspecto da decisão judicial.
Sob o ponto de vista do direito processual, este magistrado conhece e concorda com o entendimento de que, em
regra, é vedado ao juiz, no juízo de delibação, reconhecer
liminarmente uma excludente de antijurídicidade, pois,
assim procedendo, impede que o Ministério Público prove
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a imputação na instrução criminal. Entretanto, em casos
excepcionais, como este por exemplo, toda a ação foi filmada e toda a sociedade viu a conduta do marginal e a
reação do lQdenunciado. Estas constituem um fato notório e que dispensam qualquer outra prova, pois as imagens registraram e eternizaram o episódio. Assim, por que
aguardar o fim da instrução e impor aos denunciados o
constrangimento de um processo temerário, fadado ao
insucesso, se, antecipadamente, já se tem certeza do deslinde? Seria isso razoável? Que outra prova, mais fiel e
verossímil do que a própria conduta do agente, filmada e
transmitida AO VNO para o mundo, poderá o Ministério
Público trazer?" (sublinhado no original.)
Com a fundamentação acima citada, o juiz Mazza indeferiu o pedido de denúncia por tentativa de homicídio. O Ministério Público recorreu dessa parte da decisão. No recurso em
sentido estrito nQ440/00-51, os desembargadores da Oitava
Câmara Criminal, por unanimidàde, negaram provimento ao
recurso. 51 Em seu voto, o relator, desembargador João Antônio, entendeu que Penteado, Ricardo Soares e Marcelo Oliveira Santos estavam no cumprimento do dever, rejeitando dessa forma a denúncia de tentativa de homicídio. Ele ainda considerou que não existe nada no processo que comprove a participação do ex-comandante do BOPE, José de Oliveira Penteado, na morte de Sandro.

2 - A denúncia de homicídio por asfixia pelos
policiais
Na segunda parte da decisão, o juiz Mazza aceitou a denúncia do Ministério Público pelos fundamentos seguintes:
1. Os fatos foram gravíssimos, assim como graves são todos
os homicídios. Ao meu aviso, a gravidade do crime por si

51 Recurso em sentido estrito

n~

440/ 00-51 . Oitavo Câmara Criminal

só não autoriz.a a prisão, devendo ser demonstrada de forma concreta a sua necessidade, o que não ocorreu in casu.
Ao revés, como também já mencionei na decisão anterior,
estaríamos atribuindo à prisão cautelar aspectos de justiça sumária, com irreparável dano à dignidade e à liberdade individual.
2. Por derradeiro, destaco que o MP mostra desconhecer a
realidade ao afirmar que a conduta dos réus gerou clamor
público e sensação de impunidade no meio social. Uma vez
presentes, realmente justificariam a prisão preventiva postulada. Mas, na verdade, o grande clamor que houve foi
com relação à morte de Geisa, jovem atuante na comunidade da Rocinha, o que inclusive deu ensejo à manifestações sociais. A revolta foi tamanha que populares tentaram linchar Sandro no próprio local e provavelmente matariam-no ali mesmo se não fosse a ação dos denunciados.
A morte dele, como aduz o MP, pode ter ocorrido na forma
de execução sumária, como na época medieval, já que estrangulado e morto por asfixia em momento que estava
sob proteção do Estado. Fato grave e que, caso seja comprovado, sem dúvida nenhuma exigirá uma punição exemplar. No entanto, não podemos ser hipócritas e afirmar que
a morte de Sandro pela polícia tenha causado um clamor
por parte da população. Ao revés, ninguém chorou a sua
morte, sendo que muitos até a aplaudiram, conforme diversas vezes a mídia noticiou. Que a operação policial foi
trágica, desastrosa e quiçá criminosa não há quem conteste, mas sentimentos de clamor e de impunidade, com relação aos réus, simplesmente não existem.

O juiz Mazza indeferiu o pedido de prisão preventiva dos
cinco policiais, mas acolheu a denúncia do MP contra eles. O

cumprimento de sua missão, tentaram livrar, das mãos de um tres-

do Tribunal de Justiço do Rio de Janeiro Relator: Des. Joâo Antonio

loucado armado, uma refém que acabou sacrificado. A legítimo de-

do Silvo Doto do julgamento: 05/04/ 2001 . Emento: Rejeiçâo de de-

feso de terceiro, comprovado de formo insofismável, nos peços do

núncia. Excludente de legítimo defeso . Inexistência de indícios sufici-

inquérito, deve ser considerado poro o fim de eximir de responsabi-

entes de participação em crime. Comprovado de modo incontrover-

lidade penal os denunciados que agiram sob o guardo do excludente
de ilicitude. Inexistindo lastro probatório e idôneo o denotar o exis -

so, que o agente praticou o foto amparado por uma excludente de
ilicitude, não há que se instaurar ação penal, por faltar justo couso
poro o procedimento. Mesmo sendo o foto típico, não haveria infração penal punível, por consíderor o lei que o conduto se amoldo aos
ditames do lei . Responder o uma ação penal não deixo de ser um
constrangimento, não sendo justo, por questão de tecnicismo absoluto, que se leve às borras de um tribunal agentes do Estado que, no

tência de fumus boni iuris, o denúncia deve ser rejeitado . Poro que
seja possível o exercício do direito de deflagrar ação penal é indispensável que haja, nos autos do inquérito ou de papéis, eleme ntos
sérios e indícios, mais ou menos razoávei s, que seu autor foi a pes-

soa apontado no procedimento informativo e nos elementos de convicção.
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indeferimento da prisão preventiva foi objeto de recurso. A decisão da Oitava Câmara Criminal do TJ-RJ manteve o indeferimento do pedido do MP. Nas duas decisões, do juiz Mazza e da
Oitava Câmara Criminal, foram rejeitadas as denúncias contra
o comandante da operação, coronel Penteado, pois não havia
prova mínima que de incentivara o assassinato de Sandro. Além
disso, Penteado não estava presente na viatura policial.
No dia 8 de fevereiro de 2002, depois de um ano e meio, foi
finalmente aceita a denúncia do Ministério Público contra três
dos policiais militares acusados da morte de Sandro. A juíza
Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, do IV Tribunal do
Júri, decidiu não incluir o nome do motorista do camburão,
soldado Paulo Roberto Alves Monteiro, nem o do soldado Luiz
Antônio de Lima Silva, que viajava no banco da frente. 52
Os policiais Ricardo de Souza Soares, Flávio do Val Dias e
Márcio de Araújo David foram submetidos a júri popular, em
julgamento que durou vinte horas a partir das 9h45min do dia
10 de dezembro de 2002. 53 O júri formado por cinco funcionários públicos, uma bibliotecária e um contador absolveu, por
quatro votos a três, os policiais.
Este julgamento teve algumas peculiaridades. Primeiro, o
advogado de defesa, Clóvis Sahione, abriu mão de testemunhas
e exibiu aos jurados o documentário Ônibus 174, do diretor José
Padilha. "O filme mostra tudo. É a verdade", disse o advogado
no debate. O Ministério Público também recorreu a imagens
captadas pelas televisões, comentadas por jornalistas. Todas
essas imagens retratavam o que se passou no ônibus. Sobre o
episódio do estrangulamento de Sandro ocorrido no camburão
essas imagens nada esclareciam, exceto que mostravam que a

vítima entrou viva no veículo. É questionável se as imagens
exibidas ajudaram à acusação. Mas, é certo que favoreceram à
defesa que argumentava que era preciso julgar e condenar a
vítima da asfixia, e absolver os policiais militares.
Segundo, a atuação do Ministério Público orientou-se por uma
estratégia inusitada. Participaram da acusação dois promotores.
Primeiro, a promotora Ana Cíntia Lazary Serour que acusou os
policiais militares de homicídio doloso duplamente qualificado54 :
um crime hediondo que resultaria em uma pena de reclusão de no
mínimo 15 anos para os policiais. Sua acusação foi enérgica e bem
fundamentada nos laudos periciais, que evidenciavam que a morte ocorrera devido aos efeitos letais de um golpe de jiu-jitsu conhecido por todos no BOPE com "mata-leão"55 • Segundo laudo cadavérico exibido, o estrangulamento ocorreu por tempo superior a 4
minutos. 56 A foto n2 9 exibida aos jurados mostra que as mãos do
policial se dirige ao pescoço de Sandro. A foto localizada na folha
11, também exibida aos jurados, indica que um policial tira a arma
e coloca na barriga de Sandro. Os policiais levaram a vítima fatal
para um hospital que ficava a 15 quilômetros (Hospital Souza
Aguiar), quando havia um outro hospital a cerca de um quilômetro. Por tudo isto, a acusação argumenta que os três policiais tinham o objetivo de executar sumariamente o rapaz desarmado
que estava sob custódia. 57
A promotora Ana Cíntia conclui que o caso do estrangulamento evidencia o confronto entre o "império da lei" versus o
"império da força". Houve um homicídio praticado por três
policiais "de forma fria e cruel" contra uma pessoa rendida.
"Eles tinham domínio total da situação. Mesmo assim, executaram sumariamente Sandro. Ele entrou vivo no camburão e

52 Segundo o juízo, "nóo hó nenhuma provo, por mais precário que

possibilitou o defeso do vítima" . Os soldados do BOPE teriam con-

seja , que eles estavam cientes do que ocorria no interior do viatu-

corrido poro o prático do crime. O copitóo Soares praticara o ato

ra ". Cf. " IV Tribunal do Júri julgo PMs acusados do morte do assal-

letal.

tante do ônibus 174" , Noticias do Tribunal de Justiço do Rio de
Janeiro, 06/1 2/2002 . Disponível no site do TJ-RJ: www.tj.rj .gov.br
em 13/ 12 / 2002 .

55 O capitão Soares confirmou em depoimento perante os jurados que
deu uma "gravata" no pes coço de Sandro com o braço esquerdo
poro imobilizá-lo. Negou ter apertado o pescoço e disse que não

53 Processo nº 2000.001 .092042-0 Tipo de oçóo: homicídio doloso qua-

teve o intenção de motor. Os soldados afirmaram que seguraram

lificado. Réu : Ricardo de Souza Soares e outros Vítima: Sandro do

braços e pernas de Sandro. Cf. "Júri livro policiais do coso do ônibus

Nas cimento e outros . No dia do julgamento este processo tinha 8

174", caderno Cotidiano, 12/ 12/2002, p. Cl.

volumes e 5 apensos. Agradeço aos professores Antonio Carlos Borondier e Guilherme Novis os comentários que fizeram sobre o minha analise desse julgamento. As opiniões emitidos soo de responsabilidade do Autor, que acompanhou o julgamento dos policiais.
54 Côdigo Penal ar!. 121 , § 2°, Ili e IV. Neste enquadramento legal, o
" asfixia" foi apreciada como um "meio cruel", e a "imobilização fei -

to pelo golpe no pescoço do vítima" e o emprego de forço por três
policiais para paralisar a vítima desarmada, como " recurso que im-
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56 "Com dois minutos, o pessoa desmaio . Com três, tem morte cerebral.
Com seis ou sete, pára de respirar. Por isso é morte cruel", declarou

o legista Nelson Mossini, professor do UERJ e do UFRJ. Cf. "Júri livro
policiais coso do ônibus 174", Folho de São Paulo, caderno Cotidiano, 12/ 12/ 2002, p. Cl.
57 Segundo o promotora, os policiais pretendiam "terminar de motor o
Sandro". Eles supunham que Sandro tinha s ido ferido pelo disparo
de armo de fogo feito pelo policial Marcelo Santos.

º - "Se o agente comete a crime impelido

60 Neste ponto o Ministério Público concordava com a defesa. De fato, a

por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusto provocação da vitima, o

cida de dedicação, reforçada nos documentos e testemunhos apre-

juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço".

sentados pela defesa .

58 Código Penal, ort. 121, § 1

59 Ver: Código Penal, art. 33, § 2º, c - "o condenado não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderã desde o inicio,

trajetória profissional dos policiais revela inegável mérito e reconhe-

61 A qualidade da exibição era péssima. O som do microfone do advogado falhava constantemente, indicando defeito.

cumpri-la, em regime aberto."

saiu morto na porta de um hospital", afirma a promotora. Pede, de que se queria uma condenação efetiva. Foi, aliás, como o
por fim, a condenação dos três policiais, pois a absolvição "se- promotor sugestivamente concluiu sua intervenção inicial no
ria um passe-livre para matar pela Polícia Militar".
debate: "E daí? Para se fazer justiça se beneficia os réus''.
A seguir, a promotora apresenta de forma reverencial o
O advogado de defesa, Clóvis Sahione, frisou na abertura
promotor e professor de direito Afrânio Silva Jardim, que foi do debate que o promotor Afrânio Jardim, não havia sustentaconvidado por ela para participar da acusação e fazer conside- do o libelo e que dera uma alternativa ao júri que se aproximarações sobre o Direito e a Justiça. Ocorre, então, uma revira- va de um argumento de defesa dos três policiais. Habilmente,
volta no encaminhamento da acusação que gera perplexidade. o advogado fortaleceu uma intransigente argumentação pela
Primeiro, porque o promotor se expressa como se estivesse absolvição dos policiais, baseado nos pontos seguintes. Primeiministrando uma aula, meio teórica e tentativamente prática, ro, "quem está sendo julgado hoje é Sandro", afirmou. Este
sobre o "uso alternativo do direito". Segundo, porque ele expõe filão expositivo e acusatório do advogado rendeu as frases mais
uma "proposta" aos jurados e à juíza, que não é claramente bizarras e preconceituosas do debate: "Sandro era a morte
compatível com a acusação da promotora Ana Cíntia.
dentro do ônibus''. "Ele ficava enfiando o revólver sujo, imunDe fato, o promotor Afrânio Jardim, com sua autoridade do, engatilhado, na boca da moça; se encostando nela". Sandro
professoral, desclassifica os fatos delituosos previamente apre- é o "demônio personificado"; é "irrecuperável". "É um podre, é
sentados no libelo como ''homicídio doloso duplamente qualifi- um mal, é um demônio".
cado" para um "homicídio privilegiado", no qual os policiais
A afirmação da promotora de que "Sandro é um ser huma58
teriam agido "sob domínio de violenta emoção". Este exercí- no e deve ser respeitado" foi rejeitada com veemência pelo
cio de desclassificação e reinterpretação dos fatos visava, se- advogado. "Ele não é um ser humano. É um mal, um endiagundo o promotor, a obter uma proposta que produzisse uma brado, um sujo". Este ponto irritou profundamente o promo"decisão razoável": uma condenação para os policiais por ho- tor Afrânio Jardim, e deu início a um dos inúmeros apartes
micídio doloso privilegiado, com uma pena de reclusão de 4 ' que visavam assegurar que a vítima fosse minimamente recoanos em regime aberto. 59
nhecida como uma pessoa humana perante os jurados, e não
"Justo é condenar mas não botar na cadeia", afirma o pro- assemelhada a um "animal ou uma coisa''.
motor que pretende efetivamente fazer justiça.
O segundo ponto da argumentação do advogado de defesa,
A "proposta" do promotor veio em má hora, apesar de ter era que os policiais encarnavam o Bem. Eram os defensores de
mérito como "ajuste eqüitativo". Pode ser que os dois promoto- uma ordem que precisava ser restaurada com a eliminação dos
res tivessem imaginado que estavam expondo, no libelo ini- bandidos como Sandro. ''Bandido bom é bandido morto. Alguns
cial, a versão "dura lex sed lex" do Ministério Público. E de- defendem essa tese. Eu não a defendo. Mas nesse caso do Sanpois, oferecendo a "versão alternativa'', humanista e progres- dro ... ", continuava Clóvis Sahione. Os policiais eram também
sista. Porém, a estratégia peca pela ambigüidade.
apresentados como excelentes profissionais, dedicados e
Melhor teria sido que a acusação se apresentasse com uma premiados. 60 O capitão Ricardo Soares, em particular, havia
única promotora de justiça que viesse, desde o início, com a prendido os temíveis bandidos Escadinha e Orlando Jogador.
"proposta" preferida. Seria uma opção plenamente regular e
O terceiro ponto era a sustentação de negação de autoria
justa. A sustentação do libelo, e depois sua modificação pela do homicídio por asfixia pelos policiais. Sandro "sufocou-se". O
"proposta" alternativa, por dois promotores enfraqueceu a tese advogado chegou a exibir um vídeo 61 em que o perito Roberto
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62 Bianca já foi investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio

vida das pessoas deve ser respeitada pelo poder público" , defendeu

(Cremerj), sob suspeita de ter assinado laudos falsos de prisioneiros
do regime militar. O médico alegou inocência e o processo prescre-

o promotor Afrânio Jardim após o julgamento. Cf. "PMs do 174 são

veu. Cf. "PMs são absolvidos no caso do ônibus 174", matéria de

saltantes e da refém foi punido" . Matéria de Marco Antônio Martins.

Roberto Pennafort, Estadão On line , 12/ 12/2002 . Ver : http ://

Jornal do Brasil, caderno Rio, 12/12/2002, p.Cl.

absolvidos: nenhum das sete policiais envolvidos nas mortes dos as-

www.estado.com.br/ editorias/ 2002/ l 2/ 12/cid052.html
66 Processo n• 2000.001.086482 -8. 7• Vara de Fazenda Pública, Capital.
63 Entre os internautas que responderam á pesquisa do jornal O Globo,
69,02% aprovaram, e 30,98% repudiaram a absolvição dos policiais.

67 Processo n• 2001.001.044550-0. 7 9 Vara de Fazenda Pública, Capital.

O Globo On line 13/ 12/2002 . Por outro lado, a absolvição dos PMs

68 Na conclusão do documento lê-se: "verifica -se a inexistência de indí-

foi aprovada por 58% dos leitores do JB Online . Cf. Jornal do Brasil,

cios de crime de qualquer natureza, tampouco transgressão de disci-

12/ 12/ 2002, p. 1.

plina". Boletim Reservado da PM n• 57 de 07/ 11 / 2000, p. 51.

64 Foi alegado que a decisão é " manifestamente contrária à prova dos
autos".

65 " Nunca se negou que Sandro, a vitima, fosse o marginal que era.
Apenas hà um outro valor que devemos proteger, que é o de que a

69 " PM inocenta soldado do caso 174: sindicância interna conclui que
policial do BOPE disparou com o intuito de "neutralizar" o sequestrador do ônibus". Jornal do Brasil, matéria de Paula Máiran, caderno Cidade, 14/ 11/2000, p. 20

Blanco62 defende a tese de que uma pessoa pode asfixiar-se coletivo e pela vontade social de impor um castigo mesmo ao
sozinha caso esteja agitada durante a imobilização.
arrepio da lei.65
O quarto ponto era a necessidade de se mandar um recado
claro para os bandidos através da absolvição dos policiais. "Te- IV. A SITUAÇÃO DOS FAMILIARES DA REFÉM
mos, de um lado Sandro e os marginais, de outro, esses ho- ASSASSINADA GEISA
mens (PMs) e a sociedade. Se eles forem condenados, só os
Três dias após sua trágica morte, a Assembléia Legislatimarginais baterão palmas", afirmou Sahione.
va tomou uma decisão política: incluiu a família de Geisa enNa tentativa de afirmar sua "proposta" a Promotoria soli- tre aquelas que seriam indenizadas com uma pensão vitalícia
citou à juíza Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, que de três salários mínimos. A proposta legislativa versava origios policiais fossem reinterrogados. Os réus, orientados por nariamente sobre indenizações às famílias das vítimas da chaClóvis Sahione, se recusaram a responder.
cina da Candelária (1993) e de Vigário Geral (1993). Gilson
A absolvição dos três policiais militares, por quatro votos a Martins Gonçalves, pai de Geisa, alega que nunca foi procuratrês, pelo Conselho de Sentença será, ainda por muito tempo, do por representantes do Estado do Rio de Janeiro para tratar
alvo de interpretações sociológicas. Porém, o relato dos aconte- desse assunto. Gilson moveu uma ação indenizatória contra o
cimentos no Tribunal de Júri mostra que as alternativas, de Estado do Rio de Janeiro 66 • A ação foi distribuída em 27 de
fato, apresentadas aos jurados visavam proteger os policiais da junho de 2000. O autor pede 900 mil reais de indenização. Não
pena de reclusão. A promotoria sugeriu a pena de quatro anos foi ainda proferida a sentença. Alexandre Magno Macedo de
em regime aberto. A defesa sustentou a absolvição dos réus.
Oliveira, companheiro de Geisa, também moveu ação
O poder de punir dos policiais, inclusive através de execu- indenizatória.67 Seu pedido foi indeferido, julgando-se extinto
ção sumária, foi socialmente referendado na absolvição dos o processo sem julgamento do mérito.
réus. Este foi o significado atribuído pelo advogado de defesa
ao julgamento, e bem compreendido por aqueles que se pro- V. SITUAÇÃO DO POLICIAL MARCELO DE OLIVEIRA
nunciaram sobre o resultado do julgamento. As pesquisas rea- SANTOS
lizadas na Internet aprovaram este resultado. 63
Segundo o resultado da sindicância realizada pela Polícia
O promotor Afrânio Jardim recorreu, em plenário, pedin- , Militar, Marcelo de Oliveira Santos, autor dos disparos contra
do a anulação do julgamento dos policiais militares pelo júri Sandro, não cometeu transgressão disciplinar. 68 Segundo o
popular. 64 Afinal, existe forte prova técnica de que Sandro foi Boletim Reservado da PM, o policial disparou duas vezes conasfixiado. Ele são se sufocou simplesmente durante a imobili- tra Sandro com o "intuito de imobilizá-lo", para "neutralizázação pelos policiais como argumentou seu advogado de defe- lo''. 69 O documento não esclarece se ele tinha ou não ordens de
sa. A verdade dos fatos ficou, no entanto, submersa pelo medo seu superior, o então comandante do BOPE, tenente-coronel
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José de Oliveira Penteado, para disparar. 70 A sindicância foi
realizada pelo coronel Paulo Siston.
Anteriormente foi visto que a denúncia contra o policial foi
rejeitada pelo juiz Mazza e que o recurso em sentido estrito do
Ministério Público pedindo a impugnação dessa decisão foi
rejeitado pela Oitava Câmara Criminal. Foi firmado que se
tratava de "legítima defesa de terceiro". Por isso, ninguém foi
responsabilizado criminal ou administrativamente pela morte da recreadora infantil Geisa Firmo Gonçalves.
'

VI. O WO DRAMÁTICO DO PEDREIRO CARLOS
O pedreiro Carlos Leite da Silva, 36 anos, foi confundido
com um bandido pela polícia e acusado de ser comparsa do
seqüestrador. Carlos passou o dia inteiro detido na 15ª DP
(Gávea) para ser reconhecido pelos reféns. Foi colocado no chão
e pisoteado. Ele negava qualquer ligação com o crime. Carlos
tinha saído cedo do serviço com o objetivo de comprar material
de construção, no centro da cidade, para uma obra em que
estava trabalhando. Estava sujo e mal vestido, por isso, segundo seu advogado João Tancredo, os policiais desconfiaram
dele. No final da noite foi liberado depois que policiais confirmaram que ele não possuía antecedentes criminais.
O pedreiro moveu uma ação indenizatória contra o Estado
do Rio de Janeiro, objetivando reparação por danos morais. A
juíza Helena Belc Klausner, da 5ª Vara de Fazenda Pública,
condenou o Estado do Rio de Janeiro a pagar 150 salários regionais, cerca de R$ 33 mil, por dano moral, ao pedreiro. Em sua
sentença, a juíza entendeu que estaria .comprovada a respon-

sabilidade objetiva do estado pelos fatos que levaram o autor a
sofrer o vexame de ser conduzido a uma delegacia e ser apontado como bandido acumpliciado de outro que assaltava um
coletivo, "naque~e que se tornou o mais notório crime do Brasil
nos últimos anos". O autor teria se identificado e comprovado
ser trabalhador honesto, não havendo nos autos qualquer indício de que estivesse envolvido no episódio.
Oautor e o estado recorreram da sentença de primeiro grau.
O autor pediu majoração da indenização por dano moral em
valor nunca inferior a 500 salários mí~mos, por força do artigo 1.547, parágrafo único, do Código Civil, assim como na jurisprudência e doutrina. Requer ainda verba para tratamento
psicológico. O estado, em suas razões recursais, afirma que a
detenção do autor não seria ato arbitrário, vez que teria sido
encaminhado a delegacia policial, com outras pessoas, para o
necessário interrogatório. O trocador do ônibus teria afirmado
que eram dois os marginais que tencionavam assaltar os passageiros. Por fim, seria também excessiva a indenização por
dano moral na quantia de 150 salários mínimos, não podendo
corresponder a uma fonte de lucro. O Ministério Público de
primeiro grau opinou pelo não provimento do recurso, mantendo a sentença prolatada. O Ministério Público de segundo
grau, por sua vez, entendeu que não haveria interesse na demanda, deixando de oficiar o feito.
O relator, Des. Luiz Eduardo Rabello, da 11ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão por
unanimidade,71 negou provimento aos recursos de ambas as partes. Merece destaque no acórdão, o trecho seguinte do relator:

citado no boletim como autor da ordem para que a equipe do BOPE

de acorda com seu sentimento de eqüidade, não há sucumbência necessária ao conhecimento do pedido de mojoração do montante fixa-

atacasse o bandido e resgatasse as reféns assim que houvesse opor-

do, principalmente se não o foi em patomar que se possa considerar

tunidade. " · No entanto, confirmado o blefe do meliante, foi o assal -

irrisório. Pedido de concessão de verba para tratamento psicológico,
que também se indefere. Se a autor participou de audiência durante

70 Segundo o reportagem de Poula Máiran, o comandante do BOPE é

to tático descortodo, prosseguindo-se nas negociações"', relotou o
condutor do sindicância". Cf. Jornal do Brasil, matéria de Paula Máiron, caderno Cidade, 14/ 11/2000, p. 20. Ver também : "Resultado de
sindicância sobre caso 174 deixa o governador surpreso: reféns do

três horas na presença da Juíza prolatora da sentença, não tendo ela
verificado a persistência do dano moral verificado, mas somente tris-

seqüestrador mostram decepção com as conclusões da PM." O Glo-

teza na recordação, não é este Relator mais capaz de efetuar semelhante valoração, mesmo porque não teve qualquer contato pessoal

bo, caderno Rio, 15/11/2000, p.19.

com o autor. Tratando-se de liquidar obrigações decorrentes de ilícito,

71 Apelação Cível nº 10.793/01 11º Câmara Cível Relator: Des. Luiz Eduardo Rabello. Decisão: por unanimidade Apelantes: Carlos Leite Foria e
Estado do Rio de Janeiro. Apelados: os mesmos. Data do julgamento:

mediante indenização, não havendo previsão legal do modo pelo qual
aquela se dará, tanto pode a autor quantificar o quanto pretende,
como pode deixar o arbitramento a cargo do Juiz - sujeitando-se contudo, neste caso, à hipótese de não poder manifestar posterior incon-

20/02/2002. Ementa: Responsabilidade civil. Dano moral. Crime do
ônibus 174 em junho de 2000. Cidadão que, no interior do ônibus, é
tratado pela polícia como suspeito de ser cúmplice do célebre Sandro,
no episódio que culminou com a morte deste e de uma passageira
tomada como refém. Sentença que julga procedente em parte o pedi-

formismo com o montante fixado. Hipótese que não ampara a tese de
excludente de responsabilidade do Estado, pelo suposto cumprimento
de um direito reconhecido. Conforme salientado na sentença e pelo
Ministério Publico, a polícia deu tratamento completamente diferenci-

do de indenização contro o Estodo. Apelo de ambas as portes. Se a
inicial foi expressa ao incumbir o mogistrado de fixar a indenização,

gamente na delegacia, agredindo-o e dando mesmo a entender aos

ado ao autor, relativamente aos demais passageiros, retendo-o lonCONTINUA NA PROXIMA PÁGINA
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Depois de conquistar dinheiro, reconhecimento e satisfação, chegou
a hora de conquistar tranqüilidade. Quer uma áica? Abra uma conta
Uni Class. Com ela, você tem todos os serviços que procura e um
gerente de negócios que é um verdadeiro consultor financeiro.
Só com uma conta Uni Ctass você tem um analista de investimentos
sempre à sua disposição, até -mesmo por telefone, oferecendo
atendimento ágil e reservado e as melhores opções de negócios.

Conheça outros privilégios de ser Uni Class:
• Cartão de crédito e débito internacional.
• Fundos de investimento exclusivos, linhas de crédito
pré-aprovadas, financiamento imobiliário e diversos
outros produtos sob medida para você.
• Espaços Uni Ctass: escritórios à sua disposição nas
principais capitais do país.

Úlsfinanças quem man~ é o meu gerente Uni Class.''

• Sen;iço de courier.
• Assistência Uni Class, que oferece soluções seguras eeficientes
paraproblemas do dia-a-dia,desdechaveiroatéentregadeflores.
Se o assunto éfinanças, ninguém me representa melhor que
o meu gerente.
Seja um cliente Uni Class: ligue 0800 788 182 ou acesse
www.unibanco.com.
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"Discordo ainda da tese de que o estado tenha agido no
estrito cumprimento de um direito reconhecido. Conforme salientado na sentença e pelo Ministério Público, a polícia deu
tratamento completamente diferenciado ao autor, relativamente aos demais passageiros, retendo-o longamente na delegacia, agredindo-o e dando mesmo a entender aos meios de comunicação que poderia ser cúmplice do famigerado Sandro,
de triste memória. E isso, muito naturalmente, por ser o autor
pessoa humilde, trabalhadora, de quem foi inclusive indagado
o porquê de carregar consigo, numa bolsa, um relógio quebrado e cento e cinqüenta reais. Não havia, por outro lado, qualquer indício de que o autor devesse ser tido por suspeito, uma
vez que não agiu em momento algum de modo a ensejar semelhante desconfiança.
O fato de se tratar de um acontecimento excepcional, no
qual todos estavam com os nervos à flor da pele, beneficia a
todos, menos à polícia, que deve manter o sangue-frio e tratar
a todos indistintamente, sempre jungida à lei.
É sabido e ressabido, porém, o amadorismo com que a polícia agiu no episódio, que desastradamente culminou com a
morte de uma refém, que deve manter o sangue-frio e a do
próprio bandido, possivelmente nas mãos da própria polícia.
Por outro lado, conforme comprovado por prova testemunhal e pela evidência mesma de ter se tratado de um crime
conhecido, repita-se (pela adequação perfeita da expressão latina) urbi et orbi, ficou o autor marcado como alguém que foi
pela polícia associado a um dos atos criminosos de pior repercussão na História do país, tendo sido mesmo noticiado no dia
seguinte, em jornal de ampla circulação como O Dia, que a
polícia efetivamente o teria tomado por suspeito na manutenção de diversos passageiros em cárcere no maldito ônibus da

linha 174, tendo-se ainda alvo de suspeita ou chacota em sua
própria comunidade.
O dano moral sofrido é evidente, mesmo porque não me
recordo, em minha longa carreira de magistrado, de ter lido
em assentada de audiência registro de que, diante de depoimento de alguém, todos os presentes tenham chorado (fl. 101),
o que demonstra a carga do drama envolvido".

VII. ECOM A MÍDIA, NÃO ACONTECEU NADA?
As imagens que construíram o drama foram também questionadas em juízo. Um dos três negociadores no episódio, o
major Fernando Príncipe Martins, moveu uma ação indenizatória contra o jornal O Dia, alegando ter sua imagem indevidamente veiculada. A partir da publicação de sua foto, sua
imagem teria sido denegrida e para sempre associada àquele
episódio, em que se deu o assassinato de Geisa por Sandro.
Seus familiares, amigos e conhecidos passaram a inquiri-lo
quanto à sua efetiva participação nos acontecimentos.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Inconformado, o major Príncipe recorreu e reiterou o pedido de reparação por danos morais "por ter sua imagem associada ao episódio". Os desembargadores da 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, 72
confirmaram a sentença de primeiro grau. A relatora, desembargadora Maria Augusta Vaz M. de Figueiredo, após examinar o conjunto de fotos publicadas no jornal, e apresentadas
nos autos, constata que não há menção do nome do autor (major Príncipe) nas fotos. Não há nas reportagens tampouco menção do major Príncipe. Nada se encontra que possa afetar sua
honra ou envolvê-lo nas sindicâncias quanto ao asfixiamento
do assaltante. Conclui a relatora:

CONTINUAÇAO DA NOTA 71

meios de comunicação que ele poderia ser cúmplice do famigerado

midade Data do julgamento: 23/ 10/2001 Apelante: Fernando Prín -

Sandra, de triste memória. E isso, muito naturalmente, por ser o autor

cipe Martins. Apelado: Empresa O Dia $.A.Ementa: Ação ord inária

pessoa humilde, trabalhadora, de quem foi inclusive inquirido o por-

de ressarcimento por dano moral. Ação que propõe policial militar

quê de carregar consigo, numa bolsa, uma relógio quebrada e cento e

que teve sua foto estampada nos jornais em razão do episódio do

cinqüenta reais. Não havia qualquer indicio de que o autor devesse

seqüestro do ônibus 174. Foto em que aparece ocasionalmente, já

ser tido por suspeito, uma vez que não agiu em momento algum de

que o real objetivo eram a imagem da vitima rendida pelo seqües -

modo a ensejar semelhante desconfiança. Por outro lado, ficou o au-

trador ao descer do ônibus. Foto que retrata acontecimento dramá -

tor marcado como alguém que foi pela policia associado a um dos

tico de profundo interesse para o público e que na ocasião foi vei -

atos criminosos de pior repercussão na história do pais. Montante in-

culada por todos os órgãos da imprensa, mas que (sic) imiscui a

denizatório mantido. Decaimento, pelo autor, de parte mínima do pe-

pessoa do autor ao evento e tampouco ao relato das sindicãncias

dido, devendo o Estado arcar integralmente com tais despesas. Impro-

que em seguida foram instauradas para apurar envolvimento de

vimento de ambos os recursos.

policiais no decurso da ação militar. Inexistência de ofensa à honra
do policial retratado, inexistindo por isso dano moral a ressarcir.
Sentença que se confirma.

72 Apelação cível nº 17.459/2001 1º Câmara Cível Relatora: desembargadora Maria Augusta Vaz M. Figueiredo. Decisão: por unani -
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73 De fato , Mancha pegou RS 23 l dos passageiros do ônibus 174, segunda depoimento da refém Luanna Belmont. Cf. O Globo, caderno
Rio, 16/ 06/ 2000, p.17 .

poucas aulas de negociação e tiro". Matéria de Antônio Carlos de
Faria. Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 25/ 06/2000, p. C3.
75 "A imagem do BOPE ficou manchada", declarou o secretário de Se-

74 Das 4 .875 horas gastas em três anos no curso de formação de ofici -

gurança Pública do Rio de Janeiro, coronel da PM Josias Quintal.

ais da Polícia Militar do Rio, 30 horas, no último semestre, são desti -

"Trapo de elite está em decadência", Jornal do Brasil, caderno Cida-

nadas ao aprendizado de técnicas para negociação em conflitos,

de, 16/06/2000, p. 23.

0,61 % do total. Essas 30 horas são as únicas obrigatôrias durante
toda a carreira do oficial. A especialização em negociar conflitos, se
houver, sô ocorrerá por iniciativa voluntária, em cursos complementares. No curso de formação de um soldado da PM, que dura quatro
meses, o conhecimento de armas de fogo e prática de tiro são ensi nados em 60 horas, ou 6,4% do total do aprendizado. Menos do que
as 76 horas gastas cam o treinamento para a formatura (24 horas),
solenidades diversas (16 horas) e feriados (36 horas) . Cf. "PMs têm

"Prova não há nos autos, portanto, de que tenha o apelante
sofrido de profundas humilhações a que refere e não decorrem
elas automaticamente da imagem retratada, pois, por estar
no exercício de sua função militar naquele dia, encontrava-se
no local, em atitude que não deixa transparecer nenhum envolvimento inadequado no episódio, e aparece porque estava
muito próximo à porta do ônibus.
A veiculação dessa imagem, que nenhum demérito pode
lhe causar porque apenas o mostra na atividade de sua função, é real e por isso não co~tém nenhum caráter ofensivo, à
medida que seu nome é referido nas sindicâncias instauradas
para a apuração dos fatos que levaram ao lamentável episódio. Não há então que falar em ofensa à honra".

VIII. PODER DE PUNIR DA POLÍCIA EOUTRAS
CONCLUSÕES
Na primeira seção ("Terror no ônibus 174"), tenta-se captar a gestão do risco e da incerteza que está no centro de uma
situação de crise. Os atores não têm informações suficientes
para decidir quais providências tomar para sair do impasse
sem vítimas fatais. O prolongamento do espetáculo não ajuda
a esclarecer a trama, que, no início, era simples. Havia um
assaltante 73 , que flagrado pelos policiais com uma arma, fez
reféns para se proteger e sair com vida dali. Um típico "seqüestro emergencial".
O impasse poderia ser superado de várias maneiras. Deixando o assaltante fugir e capturando-o quando estivesse isolado. Poderia ter havido a rendição com a presença da imprensa, que garantiria sua integridade física, o que ocorre com certa freqüência no Rio. Tendo declarado que era um "sobrevivente da Candelária", alguma pessoa com vínculo afetivo com

76 Neste ponto sou grato ao criminólogo venezuelana, Luis Gerardo Gabaldón, que leu e fez comentários sobre este texto. Incorporo, portanto, suas sugestões ao presente artigo. Recomendo também a lei tura do texto de sua autoria que inspirou estas conclusões sobre o
poder de punir da polícia. Cf. GABALDÓN, L. G. "Jóvenes transgresores y control policial informal en Venezuela." Comunicación a la Se gunda Reunión dei Grupo de Violencia y Sociedad, Lacso-Clacso,
Quito, 25-28 de noviembre de 2002, 19 p.

aquele grupo talvez pudesse colaborar para superar o impasse
e obter a rendição. Por outro lado, uma das corporações mais
temidas para qualquer "sobrevivente da Candelária" é justamente a Polícia Militar e, talvez, o BOPE que conduz regularmente as ocupações militarizadas das favelas do Rio. Aliás,
não foi esclarecido por que a Divisão Anti-Seqüestros (DAS),
polícia civil especializada, não estava presente exatamente
nesse chamado "seqüestro do ônibus 174".
Na formação de um oficial da Polícia Militar do Rio, são dedicadas 30 horas para aprendizado de técnicas de negociação de
conflitos (0,61% das horas obrigatórias do curso).74 Os equívocos
que foram constatados por especialistas, ou não, foram óbvios
demais para supostos profissionais da elite da PM.75 Isto gerou
também insegurança entre os que presenciaram o "espetáculo''.
O fato de o policial Marcelo Oliveira, atirador de elite, ter errado
os dois tiros, numa ação que não era mais para ocorrer, é grave.
As circunstâncias sugeriam que afinal o seqüestrador iria se render, depois de deixar para trás os outros reféns e se expor fora do
ônibus, confiando que não seria alvejado. Ocorreu, então, o ataque que precipitou a morte da refém Geisa. Esse descontrole fatal
está para sempre registrado na memória social. Se a tarefa dos
negociadores era estabelecer um vínculo de confiança para resolver pacificamente a crise, o ocorrido é uma mancha na credibilidade da polícia militar. Principalmente, devido à cena final protagonizada pelos "estranguladores de elite" no camburão, episódio
que exemplifica o poder de punir da polícia.
As polícias são agências paradigmáticas de controle social
formal , seja devido à sua natureza pública, seja devido à sua
função oficial de processar infrações através do sistema legal. 76
Porém, as polícias operam também como agências de controle
social informal, aplicando castigos, como espancamentos ou
OUTUBRO· NOVEMBRO · DEZEMBRO 2002
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execuções sumárias, à margem do sistema penal oficial. A cres- tiros ou agressões. No abandono, na miséria e no vício estacente desconfiança no sistema de controle social formal talvez vam mais vinte e nove. Na prisão, por roubo ou tráfico, foram
contribua para o aumento dessas práticas informais punitivas encontrados mais oito. Um estava sumido; sobre sete faltadas polícias. Pior ainda, o poder de punir das polícias termina ram informações.
sendo aceito, por setores da população, e normalizado como '
Por último, as respostas institucionais minimizaram as conforma substitutiva e até apropriada de controle social. Estas seqüências práticas do drama, como penas e indenizações. Os
atividades policiais que se situam na fronteira do controle for- cinco policiais que estavam no camburão onde foi asfixiado o
mal e informal devem ser estudadas e discutidas amplamen- Mancha cumpriram 30 dias de prisão administrativa no BOPE.
te, inclusive porque ocorrem em muitos países. O controle da Em termos de responsabilidade penal, somente os três policiais
violência na sociedade democrática precisa, por fim, ser eficaz que estavam na parte traseira do veículo serão julgados no Trisob dois ângulos. Primeiro, na prevenção e repressão dos in- bunal de Júri. Os familiares de Geisa não obtiveram ainda indefratores das normas legais. Segundo, na punição dos que, em nizações prometidas pelo Legislativo ou decididas pelo Poder
nome da manutenção da ordem legal, praticam abusos e atos Judiciário através de ações indenizatórias contra o estado. Enilegais, com a convicção de que as normas legais são inúteis tre os reféns, somente o pedreiro Carlos conseguiu no Judiciário
para controlar a criminalidade. 77
indenização pela dor moral causada pelos abusos ocorridos na
A trajetória do Mancha no Rio evidencia a violência da ex- delegacia de polícia. Pelo assalto e seqüestro dos reféns propriaclusão dos direitos mais básicos. Como não ter um "registro mente dito, nenhuma ação indenizatória foi tentada contra a
civil de nascimento" que é "gratuito para os reconhecidamente empresa transportadora ou oestado. 80 Omajor Príncipe não teve
mais pobres"78 quando, como criança e adolescente, se passou sua pretensão indenizatória por dano à sua imagem acolhida, o
por várias instituições estatais, seja como criança em situação que foi uma decisão juridicamente correta.
de risco ou adolescente infrator? Mancha se apresentava como
Uma mancha na imagem do Rio, como o "seqüestro do ôni"um sobrevivente da Candelária". Oque pode significar se iden- bus 174", não se repetirá81 , prometem políticos e empresários,
tificar pessoalmente como tal? Levantamento realizado 79 depois que preparam a cidade para as Olimpíadas de 2007. Isto já é
do "seqüestro do ônibus 174" concluiu o seguinte. No dia 23 de certo, pelo menos, por um detalhe simbólico. A linha de ônibus
julho de 1993, quando policiais mataram oito adolescentes na 174 mudou de nome. Depois daqueles dramáticos acontecimenCandelária, havia setenta e nove meninos que dormiam por tos, virou linha 158.
lá. Até dezembro de 2000, se obtiveram informações de setenta e um jovens. Desses, vinte e seis foram mortos por Aids, e - m a i 1 : e a 1 d e i r a @ a 1 t e r n e x . e o m . b r
77 Um dos indicadores paro ovoliar a crescimento do letalidade da atu-

(" ) Em 1998 eram computados apenas o número de ocorrências, que

ação policial é o exame dos chamadas "aulas de resistência" . A pes-

podem incluir uma ou mais vítimas., o que significa que o número

quisadora Sílvia Ramos, do CESeC/ UCAM, gentilmente nos enviou o

total de vítimas pode ser superior neste ano.

quadro seguinte.

A projeção realizada no documento de que o número de mortos pelo

AUTOS DE RESISTÊNCIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO -

polícia deverá superar todos os anos anteriores deverá se confirmar.

1998 A 2002

Somente entre janeiro e agosto foram 581 civis mortos. A média

Autos de resistência '

Ano

.

mensal de mortos pela polícia chegou a 72, 6. Cf. "Polícia do Rio de
Policiais Militares mortos'

Janeiro bate recorde de morte civil" . Folha de São Pau/o, caderno

1998

397( " )

99

1999

92

2000

289
422

106

78 Constituição Federal, art.5•, LXXVI, a .

2001

588

91

79 "Candelária", matéria especial de Ana Beatriz Magno, Correio Brazi-

2002
(jan/ fev/ mar)

206 -+ 824
projeção-ano

Cotidiano, 19/ 09/ 2002, p. Cl.

liense, 03/12/ 2000.

80 Sobre esta matéria, ler: CALDEIRA, Cesar. "Assaltos a passageiros de
Fonte:

' ASPLAN/ Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

ônibus no Rio de Janeiro: o problema da reparação de danos". Re -

' Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

vista Trimestra/ de Direito Civil, vol. 4, out.-dez. 2000, p. 125-179.

(' ) A categoria auto de resistência , antes de 1998, era englobada em

81 " Um assalto a cada horo : pesquisa do lbope revela que cresceu o

outros crimes administrativos, o que impossibilitava a anãlise espe -

medo de roubo entre passageiros de ônibus" . O Globo, 3ª ed., ca-

cífica da morte provocada em confronto com policial em serviço.

derno Rio, 25/ 09/2000, p. 13.
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