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DEBATE: PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO É MODELO ATÉ PARA EXPORTAÇÃO

R E C AD O
O Brasil funciona de acordo com as
teorias da repressão preventiva e
da impunidade seletiva. A primeira
recomenda tratar suspeitos como se
houvessem cometido os crimes de que,
ex-hipotesi, seriam capazes. Tem por
principal apoio lógico-econométrico
a tese de que eventuais equívocos
de suspeição são compensados, no
agregado, pelos benefícios derivados
do valor dos crimes que deixam de ser
perpetrados.
Pela segunda teoria, punem-se os
criminosos de menor calibre. Sendo de
menor calibre a maioria de suspeitos,
é mais econômico, no longo prazo,
penalizar alguns deles a fim de que
a maioria não venha a tornar-se de
maior calibre. Assim, mantém-se o
equilíbrio entre a maioria punida de
pequeno calibre e a impunidade da
irrelevante minoria de grosso calibre.
O custo da impunidade é, obviamente,
inferior ao total da poupança
acumulada com a repressão aos crimes
de pequeno calibre.
A expectativa é a de que o
aperfeiçoamento de ambas as teorias
permita sejam prematuramente
identificados todos os suspeitos de
possíveis crimes de pequeno porte.
Nesse momento, passarão a nascer
presos todos aqueles que, no futuro,
serão exportados como criminosos a
soldo, vulgo mercenários (também
conhecidos como “desempregados

acende o candelabro dos
apoios institucionais desta edição. Nossa
homenagem aos luminosos parceiros.
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TRAFICANTES
ARMADOS
COM FUZIS VIGIAM
as unidades prisionais da Rua Frei Caneca, na área central
da cidade do Rio de Janeiro. As guaritas estão desguarnecidas ou têm policiais militares que tentam se proteger da
ameaça externa. Nas unidades penitenciárias estão funcionários públicos desarmados que são alvos de disparos de
armas de fogo dos traficantes.
A Penitenciária Pedrolino de Oliveira tem uma guarita
que permanece desguarnecida à noite. Durante o dia, a
guarita está quase sempre sem um policial militar. No pátio, abaixo da guarita, há duas cabines onde ficam dois
agentes penitenciários próximos dos dois portões que os
isolam dos presos. As cabines estão esburacadas por disparos de fuzis. Nos dias 4 de junho e 13 de julho de 2004,
traficantes liderados por Gangan, da facção criminosa
Amigos dos Amigos (ADA), resgataram seus comparsas a
partir dessa guarita. Nos dois incidentes prisionais foram
resgatados nove detentos.
No dia 4 de junho de 2004, um dos agentes conseguiu
sobreviver aos disparos escondido na cabine. Outro correu sob tiros e deu o alarme para o setor de segurança da
Unidade.
— O senhor está bem? – perguntei a um agente negro,
de cabelos embranquecidos, que estava sob o sol forte, no
dia 21 de fevereiro de 2005, dentro da cabine alvejada.
— Estou com Deus, doutor. Estou bem.

1. Esta guarita fica acima do abrigo PM2 dos agentes da
Penitenciária Pedrolino de Oliveira. Nos dois resgates, realizados em junho e julho de 2004, não havia um policial militar
nesta guarita.
2. O agente penitenciário é responsável pela custódia dos
presos. Em termos de segurança, a tarefa principal do agente
penitenciário é
soar o alarme, o que leva a Coordenação de Segurança a
mobilizar-se, buscando reforços com o Grupo de Intervenções Táticas, BOPE, e outros para evitar resgates, fugas, motins, etc. Não é função do agente penitenciário – que trabalha
desarmado – conter militarmente os incidentes prisionais.
Cabe aos policiais militares, nas guaritas e passadiços, a contenção inicial naqueles casos.
3. DPO que significa Destacamento de Policiamento Ostensivo é a sigla usada pelos agentes e pelos moradores. O nome
oficial agora é Posto de Policiamento Comunitário. Foi trocado para amenizar o tom aguerrido da antiga sigla.

12

F OGO!

Saiu do cubículo com a Bíblia que anteriormente folheava.
— O senhor se sente protegido?
— Deus me dá proteção – afirmou apontando para o
Livro Sagrado.
— A todos nós. Sou católico e leio a Bíblia também.
Mas além da fé, precisamos tomar providências para que
esta área que já foi atacada há sete meses fique menos vulnerável. O policial militar não está na guarita1 agora. Ele
não veio hoje?
— Não.
— Tem geralmente um PM lá?
— Não. Às vezes, aparece um de dia. Fico meio assustado. Pode ser um bandido. À noite a situação se complica
mais. Doutor, o senhor imagina uma pessoa chegando na
guarita de roupa escura. A gente não sabe se é bandido ou
PM. Dá vontade de soar o alarme2.
— Há um DPO3 mais acima, na trilha que leva até a
rua no morro do Zinco. Ficam sete PMs lá dentro, certo?
— Não sei, doutor. Nós não temos comunicação com
o DPO.
— Mas o DPO é o último obstáculo antes da tomada
da guarita desguarnecida. Não é possível saber se tem guardas lá dentro?
— O Batalhão não nos informa.
— Eu poderia subir até lá para verificar se os policiais
estão no DPO?
— É muito perigoso. Tem que subir pelo morro que é
controlado pelos soldados do tráfico. Dizem até que os
policiais ficam agachados lá dentro, atrás de uma chapa de
aço.
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A FACÇÃO CRIMINOSA ADVERSÁRIA QUE DOMINA O
MORRO FAZ CONTENÇÃO DE FUGAS E RESGATES?
O descontrole estatal sobre o território do complexo de favelas do São Carlos promove uma hipótese
bizarra, difundida entre as autoridades de segurança prisional: os presos não serão resgatados porque o morro
é controlado por uma organização criminosa rival. Afirma-se também que os presos não fugirão porque podem
cair nas mãos de bandidos inimigos. Esse argumento explica em parte a política de transferências de presos por
facções criminosas nas unidades da Rua Frei Caneca e outros locais.
O presídio do Galpão da Quinta da Boa Vista (Evaristo de Moraes) abriga hoje presos do Terceiro Comando. Seguindo a lógica de que o controle do território que circunda a prisão pela facção criminosa adversária é
um “mecanismo de contenção de fugas e resgates de presos”, a área controlada pelo Comando Vermelho – o
complexo do Morro da Mangueira – deixa de ser uma rota de fuga e resgate para esses presos. Por isso, as
autoridades antecipam que fugas somente serão feitas para dentro do Zoológico da Quinta da Boa Vista.
As autoridades políticas, paulatinamente, abdicaram de impor a soberania do Estado sobre o território das
favelas no Rio de Janeiro, inclusive na área de segurança penitenciária. A história da Penitenciária Milton Dias
Moreira ilustra este aspecto do problema e esclarece também porque, a partir do primeiro dos governos
Garotinho, foram construídas Casas de Custódia (locais para manter presos ainda não sentenciados).
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MILTON DIAS MOREIRA: COMPRADA OU RENDIDA?
Em 1994, a Penitenciária Milton Dias Moreira, a maior unidade da Rua Frei Caneca, abrigava
cerca de mil condenados ligados ao Comando Vermelho4. Quatro das principais lideranças da facção,
inclusive o traficante Celsinho da Vila Vintém (Padre Miguel), fugiram, provavelmente pela portaria,
com a ajuda de guardas do Desipe. Celsinho já era visto como um delinqüente de alta periculosidade,
mas adotou-se na época uma “política de rodízio de presos de Bangu I para outras unidades menos
vigiadas”5. Na época, o governador era Nilo Batista, que assumiu a vaga do candidato a presidente
Leonel Brizola. A diretora do Desipe, Tânia Dahmer Pereira, afirmava então que todas as 8.500
vagas do sistema penitenciário estavam ocupadas6.
Em outubro de 1994, forma-se a facção Amigos dos Amigos (ADA). Suas lideranças mais conhecidas são dois ex-membros do CV: Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, e Celsinho da Vila Vintém7.
Entre 1997 e 1998, a organização se expande com a adesão de presos que estavam no “castigo”8, no
Presídio Hélio Gomes.
O Comando Vermelho e o Terceiro Comando – as duas principais facções criminosas da década
de 90 – tinham dissidências em 1997. Na época, o CV estava alojado na Milton Dias Moreira, Bangu
2 e Vicente Piragibe. Em Bangu 1, ocupava duas das quatro galerias. Havia uma orientação dos
líderes para que os condenados ligados à facção evitassem fugas e rebeliões. Porém, mortes recentes
em Bangu 1 e 2 já tinham mostrado, segundo a polícia, que o Comando Vermelho Jovem (CVJ)
crescia a ponto de pôr em xeque o poder de antigas lideranças. Liderado por Marcio Santos Nepomuceno (Marcinho VP) – traficante que desde 1995 tentava distribuir crack no Rio de Janeiro9 – o CVJ
não seguia as orientações da organização. Um túnel subterrâneo com 15 m de comprimento, que
seria usado para fuga, foi descoberto no dia 20 de junho de 1997 na Penitenciária Milton Dias
Moreira, que abrigava cerca de 950 presos. A existência de planos de fuga era um indício a mais de
que as lideranças do crime estavam perdendo o controle sobre seus ‘’exércitos’’.

4. Onze anos antes, no primeiro governo Brizola, as
lideranças do Comando Vermelho foram isoladas na
ala mais protegida da Penitenciária Milton Dias Moreira, a Divisão Especial de Segurança. A reação veio
devido à política adotada pela facção criminosa de matar
presos, na Ilha Grande e no complexo da Frei Caneca,
para desestabilizar o governo. Mas com a fuga de Escadinha por um túnel cavado na própria cela e a tentativa
de fuga do dia 8 de novembro de 1983, foi constatado
que o Anexo I da Penitenciária Milton Dias Moreira
não era suficiente para conter o CV. Trinta e três lideranças foram enviadas, no dia 10 de novembro de 1983
para a Ilha Grande. Cf. AMORIM, Carlos. Comando
Vermelho: a história secreta do crime organizado. 5ª
ed. Rio de Janeiro: Ed. Record, pp. 157-58. A política
de extermínio de presos para desestabilizar ou pressionar a política de segurança pública e prisional voltou a
ser usada pelas lideranças do Comando Vermelho, presas em Bangu 3, no massacre de pelo menos 30 presos
na Casa de Custódia de Benfica em 2004.
5. “Quatro líderes do Comando Vermelho fogem de
prisão no centro do Rio”, Folha de S. Paulo, caderno
Cotidiano, 01/11/2004, p. 3-2.
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6. ESCÓSSIA, Fernanda da. “Presídios não têm 300
vagas a mais”, Folha de S. Paulo, caderno Cotidiano,
04/11/1994, p. 3-1. Mensalmente o DESIPE abria
cerca de 150 vagas, resultantes de livramento condicional ou término de pena. Em dezembro de 1994 foi
inaugurada a Penitenciária Bangu II com 600 vagas.
7. Ler: BARCELOS, CACO. “Abusado: o dono do
morro Dona Marta”, Rio de Janeiro: Ed. Record, 2003,
p. 293.
8. Segundo depoimento de um analista que trabalhava
no Presídio Hélio Gomes naquela época, estes presos
estavam separados dos membros das facções CV e Terceiro Comando.
9. “Polícia apreende crack na Baixada”, Jornal do Brasil, 2ª ed., caderno Cidade, 01/11/1995, p. 24. Esta
era a segunda apreensão de crack do traficante Marcinho VP, chefe do tráfico na Favela Nova Brasília
– parte do complexo do Morro do Alemão, em Bonsucesso. Marcinho pretendia lançar o crack no mercado
de drogas do estado do Rio de Janeiro, que era supostamente proibido pelas lideranças mais antigas do CV.
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10. Sobre esta unidade, ler: CALDEIRA, Cesar. “Bangu 3:
desordem e ordem no quartel-general do Comando Vermelho”, Inteligência, n. 22, jul. ag. set, 2003, p. 91-115.

O Terceiro Comando, outra dissidência do CV, dominava em 1997 os presídios Hélio Gomes, Lemos de Brito
e Esmeraldino Bandeira. A facção jovem do comando (TCJ)
era suspeita de duas mortes no Hélio Gomes. Há indícios
que 1997 – ano da inauguração da penitenciária de segurança máxima Bangu 310 – foi importante na rearticulação
das redes criminosas cariocas.
Uma evasão notável ocorre em 1998. O traficante e
seqüestrador Celsinho da Vila Vintém escapou pela porta
da frente do Hospital Penitenciário Fábio Soares Macedo.
“Na cadeia tudo se resolve com dinheiro”, afirmara anteriormente Celsinho, condenado a 18 anos por tráfico de
drogas e por homicídio. A fuga teria custado R$ 1 milhão
de propina11. Em 1998, há ainda notícias de planos e tentativas de fuga das unidades da Rua Frei Caneca12.
Em 1999, toma posse o governador Anthony Garotinho, que governa até abril de 2003. Fugas de delegacias
superlotadas de presos, inclusive na zona sul do Rio, eram
um problema a ser resolvido. Idealizada pelo subsecretário
de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, a Delegacia
Legal se tornou uma prioridade no governo Garotinho. O
novo modelo previa a presença de um administrador e atendimento informatizado nas delegacias. Os presos que estavam nas antigas delegacias seriam postos em Casas de
Custódia: a primeira delas foi a unidade Milton Dias Moreira. As declarações do secretário estadual de Justiça, Sérgio Zveiter dão o tom da empreitada política: “É uma
mudança de filosofia. Com a criação das delegacias legais
teremos uma nova estrutura. No final do governo, não teremos presos nas delegacias’’13.
Mas para isso seria necessário construir rapidamente
várias Casas de Custódia. Em 1999, sete mil presos aguardavam julgamento nas delegacias. As seis Casas de Custódia então programadas até fevereiro de 2000 teriam ao
todo 4,1 mil vagas.

11. “A partir de 99, prender Celsinho, que goza de grande
popularidade em Padre Miguel, passou a ser a missão número
um do extinto Centro de Inteligência de Segurança Pública
(Cisp). A investigação apontou o envolvimento de policiais
militares na rede de influência do traficante. Apareceram nomes de soldados, cabos e sargentos e de policiais civis, além
de um deputado estadual e de um juiz, em lista reservada
entregue aos deputados federais da CPI do Narcotráfico.” Cf.
“À sombra de Celsinho da Vila Vintém”, Jornal do Brasil,
caderno Cidade, 07/08/2001, p. 18.
12. Cf. “Carta revela plano de fuga de presos para ver a Copa”,
Jornal do Brasil, caderno Cidade, 04/06/1998, p. 21; “Princípio de rebelião tumultua Frei Caneca”, Jornal do Brasil,
caderno Cidade, 05/10/1998, p. 29.
13. “Casa de Custódia pronta em setembro”, Jornal do Brasil,
caderno Cidade, 20/08/1999, p. 22.
14. PINHEIRO, João. “Penitenciária desativada estava cheia de
armas”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 24/05/1999, p. 21.
15. Cf. “Além das Grades”, Jornal do Brasil, editorial, 01/11/
2001, p. 8.

O secretário Sérgio Zveiter foi visitar a Penitenciária Milton Dias Moreira, que seria transformada em Casa
de Custódia. A reportagem da época descreve o que encontrou:
Durante a passagem pelos três pavilhões da penitenciária, o secretário viu a proximidade da prisão com o Morro de São Carlos, de onde traficantes lançavam drogas e
até armas para dentro do presídio. Na varredura feita depois da desativação, os agentes penitenciários encontraram facas, armas quebradas e até um arco de serra. Segundo explicou o agente Aldo Vilela, foram achados vários
cafofos – buracos nas paredes onde eram escondidas armas e drogas.
No parlatório, onde detentos recebiam visitas íntimas,
o sinal do poder do tráfico: Dias melhores virão. Fé em
Deus, São Mateus 100%. Comando Vermelho (CV), rua
já, eram as inscrições nas paredes. Os cubículos (celas)
mostram a diferença entre presos comuns e os frente de
cadeia, ou seja, os líderes. Quem manda tinha de tudo, da
televisão ao carpete e quarto azulejado14.
No dia 12 de novembro de 1999 foi inaugurado um
pavilhão na Casa de Custódia Milton Dias Moreira para
onde para 480 detentos seriam transferidos. Em 2001, as
Casas de Custódia já estavam superlotadas. Na Casa de
Custódia Jorge Santana, em Bangu, por exemplo, 800 presos se amontoam em lugar projetado para 30015.
JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2005
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No dia 27 de janeiro de 2000 ocorreu uma fuga espetacular de nove detentos da Casa de Custódia Milton Dias
Moreira e da Penitenciária Pedrolino de Oliveira, onde ficam presos ex-agentes de forças de segurança (policiais,
agentes penitenciários e bombeiros). O complexo do São
Carlos era, na época, dominado pelo Comando Vermelho.
Os três internos que fugiram da Casa de Custódia pertenciam a esta facção e serviram como salvo-conduto para a
fuga dos ex-policiais16. Ocorreram inúmeras falhas na segurança:
A FUGA FOI DENUNCIADA à Polícia Civil com seis
horas de antecedência, mas não foi informada ao Desipe,
porque o policial de plantão no Centro de Comunicação
de Polícia Civil (Cecopol) não possuía o telefone do departamento.
APENAS DOIS POLICIAIS militares – cada um em
uma guarita nos fundos do presídio – cuidavam da segurança do Complexo penitenciário da Frei Caneca17.
APESAR DOS OITO agentes penitenciários de plantão, ninguém viu os três primeiros presos, que escaparam
da Casa de Custódia Milton Dias Moreira, invadirem o
presídio Pedrolino Werling de Oliveira, libertando os outros seis presos.
CERCA DE DEZ BANDIDOS que participaram do
resgate dos presos jogaram uma corda sobre o muro do
presídio e ninguém viu a movimentação. Os presos subiram ao telhado de onde desceram pela corda, amarrada a
uma árvore a mais de vinte metros de distância, usando os
cadeados para escorregar para fora da Unidade.
APESAR DO TIROTEIO, os policiais militares que
estavam na guarita e os agentes não conseguiram reforços
a tempo de impedir a fuga.
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16. “Fugitivos usaram salvo-conduto”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 29/01/2000, p. 17.
17. Conforme se lê no início deste artigo, em fevereiro de
2005 estava presente apenas um policial nesta área.
18. Ler: “Uma seqüência de falhas na segurança”, Jornal do
Brasil, caderno Cidade, 28/01/2000, p. 19; FRAGA, Helton
e MARQUES, Mônica. “Polícia não evita fuga anunciada:
detetive do Centro de Comunicação que recebeu o alerta
disse que nada fez porque não tinha o telefone do DESIPE”,
idem.
19. NUNES, Luciana. “Relento”, Jornal do Brasil, 2ª ed.
Informe JB, 29/01/2000, p. 6.
20. “Presos tiveram ‘ajuda técnica’ de bombeiros”, Jornal do
Brasil, 29/01/2000, p.1.
21. “Pinaud na Justiça”, Jornal do Brasil, caderno Política,
12/04/2000, p. 4.
22. “Nomeado novo diretor do Desipe”, Jornal do Brasil,
caderno Cidade, 14/10/2000, p. 15.

OS TRÊS PRESOS da Casa de Custódia serraram as
grades para fugir, mas nenhum material foi encontrado na
cela. Como eles conseguiram serrar as grades, ainda é
mistério para a polícia.
OS PRESOS DA CASA DE CUSTÓDIA conseguiram pegar halteres em uma sala de musculação para quebrar os oito cadeados que prendiam os outros seis presos
do presídio Pedrolino de Oliveira. Nenhum dos oito agentes penitenciários ouviu qualquer barulho.
DAS QUATRO EQUIPES do Cinap, três estavam no
Maracanã e a outra vigiando a irmã de Fernandinho BeiraMar. Nenhuma das equipes do Maracanã foi deslocada
apesar da gravidade do problema18.
Houve também um pequeno detalhe que revela falha no
planejamento da fuga: “O patrocinador da escapada, ex-policial conhecido como Bispo, foi deixado para trás. Depoimentos revelaram que, depois de pagar caro pela liberdade,
e se arrumar todo para a hora decisiva, Bispo foi esquecido.
Sua cela ficava muito longe e não deu tempo de chamálo”19. Cada preso teria pago R$ 300 mil pela liberdade20.
Em abril de 2000, o presidente do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), João Luiz Duboc Pinaud, assumiu o
cargo de secretário estadual de Justiça, no lugar de Antônio
Oliboni, afastado por suspeita de ter favorecido a BrasalEmpresa Brasileira de Alimentação Ltda, fornecedora de
“quentinhas” para o estado21. Em outubro de 2000, a Casa
de Custódia Milton Dias Moreira, originalmente concebida para 650 presos, estava superlotada com 1.450 homens22.
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Um ano depois, Pinaud ocupava o cargo de secretário de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário23. A presidente da 1ª Central de Inquéritos do Ministério Público, Mônica Costa Di Piero, cobrava
dele mais pressa na criação de vagas em Casas de Custódia. Em setembro de 2001, o governo do Estado
havia se comprometido, “num termo de ajuste criminal, a abrir três mil vagas para presos temporários”24
até dezembro de 2001. Pinaud admitiu, porém, que não seria possível cumprir o prometido: somente
1.500 novas vagas no sistema estavam garantidas nesse prazo.
Ao contrário do complexo de Bangu, onde importantes rebeliões ocorreram25, as unidades prisionais
da Rua Frei Caneca estiveram relativamente tranqüilas durante os anos 2001 e 2002. A exceção foi o
Presídio Hélio Gomes onde a facção Terceiro Comando Jovem (TCJ) causou inúmeros problemas. Há
registro, por exemplo, de uma tentativa de fuga de presos do Presídio Hélio Gomes em julho de 2001
durante uma greve dos agentes penitenciários. Dezenas de detentos tentaram escapar por um buraco de
40 cm, mas a PM impediu a fuga26.
No fim da noite de domingo, 12 de agosto de 2001 um motim no Presídio Hélio Gomes envolveu
mais de quatrocentos detentos e durou oito horas. Começou quando três agentes penitenciários faziam
uma vistoria de rotina. Dominados, eles foram encapuzados e usados como reféns. Os rebelados diziam
que matariam 19 membros da facção criminosa TCJ, caso eles não fossem transferidos para outras
unidades. Mais de cem policiais cercaram a área, fechando as ruas próximas. O diretor do Departamento
de Sistema Penitenciário (Desipe), Manoel Pedro da Silva, e o secretário estadual de Direitos Humanos
e Sistema Penitenciário, João Luiz Duboc Pinaud, entraram no Presídio precedidos de um contingente
de 60 soldados do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque (BPChoque). Às 8h
da segunda-feira, os presos puseram fim à rebelião e se entregaram, alguns carregando bíblias. No final
do motim, havia oito presos feridos. Várias celas e galerias destruídas27. Dois agentes do Desipe e dois
operários foram feitos reféns no dia seguinte28, quando reparavam estragos do causados durante o motim. Os presos da facção TCJ foram transferidos do Hélio Gomes, mas até 2005 este grupo de detentos
tenta retornar à unidade.

23. A Secretaria de Justiça foi dividida em duas: a Secretaria
de Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário.
24. “Estado não cumprirá promessa”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 30/10/2001, p. 19.
25. Para uma análise detalhada do período, e em particular da
atuação do Comando Vermelho, ler: CALDEIRA, Cesar. “A
política do cárcere duro: Bangu 1”, in São Paulo em Perspectiva- revista do SEADE, n.1, jan. mar. 2004, p. 87 – 102.
26. “PM ocupa 15 presídios do Rio e de Niterói e assume a
direção de sete”, Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 27/
07/2001, p. C3.
27. SOARES, Nelson. “Oito presos feridos em motim”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 14/08/2001, p. 18.
28. “Presos fazem reféns no Presídio Hélio Gomes”, Jornal
do Brasil, caderno Cidade, 16/08/2001, p. 21.
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A eleição da governadora Rosinha Garotinho trouxe importantes mudanças na política penitenciária, que passou a
ser norteada pela urgência em restabelecer a disciplina e a segurança nas prisões. Pelo Decreto n° 32.621 de 1 de janeiro
de 2003 foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), o que sinalizava a importância que o sistema
penitenciário assumira29. O Secretário Astério Pereira dos Santos estabeleceu objetivos claros para sua administração30
e um plano de ação31, mas não tinha recursos suficientes para implementá-los32. Entre os objetivos proclamados pelo
secretário se inclui, desde o início de sua gestão, o de retirar as unidades prisionais do centro do Rio33. Apesar dos
esforços e negociações em andamento, até o início de março de 2005, não se conseguiu transferir os presos da área.

A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXTERNA
DAS UNIDADES DA RUA FREI CANECA DESDE 2003
O CASO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HEITOR CARRILHO (MANICÔMIO JUDICIÁRIO)

O hospital Heitor Carrilho está entre as unidades mais vulneráveis, em termos de segurança pública da Rua Frei
Caneca. Atrás do hospital está a Rua União, que tem um beco que leva à Rua Oswaldo Melodia34. No passado havia
uma guarita onde ficava um policial militar. Com a militarização do tráfico, ocorreu um fato que é divulgado pelos
que lá trabalham. Um major da policia militar que foi fazer uma supervisão na área foi recebido a bala por traficantes.
Seu motorista pulou da viatura e confrontou com tiros os bandidos, que se retiraram. Mas o major ficou imobilizado
no carro por um súbito desarranjo intestinal. A partir desse episódio, o oficial ficou convencido que o local era de alto
risco para qualquer policial e mandou retirar a guarita.
Um aterro de lixo da favela foi ocupando a área ao longo dos anos. Uma mera retirada de entulho pela COMLURB
poderia ter evitado o que hoje lá se vê: o aterro chegou ao nível do muro do hospital Heitor Carrilho. Sem a presença
de um policial militar no local, a área é hoje ocupada diariamente por três ou quatro traficantes armados que vigiam
o acesso à favela e a movimentação no hospital.
Deste local, os traficantes vendem droga para internos do Heitor Carrilho e, por meio de um sistema de marimbas e carretilhas35, até a Penitenciária Pedrolino de Oliveira. Dali ameaçam com armas os agentes penitenciários e, às
vezes, atiram para dentro da unidade.

29. “Uma secretaria só para presos: Governadora eleita anuncia
pasta especial para cuidar do sistema penitenciário”, O Globo,
caderno Rio, 26/12/2002, p. 12.
30. O Secretário Astério Pereira dos Santos apresentou seus
objetivos administrativos em palestra gravada na UCAM-Ipanema no dia 5/5/2003. “Os principais objetivos da política
penitenciária são: 1. Não restringir a ação do Estado a providências contra fugas e motins mas sim, respeito à integridade
física e moral conforme mandamento constitucional; 2. Elaborar projetos de reforma das legislações federal e estadual de
forma a compatibilizar os princípios legais à realidade penitenciária; 3. Integrar o sistema penitenciário na política governamental de defesa da sociedade; 4. Tornar efetivo o cumprimento das penas restritivas de direito; 5. Não permitir o
recolhimento de presos provisórios e condenados nas delegacias policiais; 6. Implantar o exame de classificação para os
condenados tornando-os premissa fundamental para o tratamento penitenciário a ser aplicado; 7. Agilizar os processos de
saída de presos recolhidos aos estabelecimentos prisionais, tornando mais céleres as tramitações dos livramentos condicionais, indultos, das progressões de regime e da remição; 8. Não
deferir privilégio ou fazer discriminação ao condenado no curso do cumprimento da pena; 9. Obedecer nos projetos de
edificações penitenciárias aos modernos princípios da arquitetura prisional com vistas, principalmente à racionalização dos
custos, a localização adequada e à segurança compatível.”
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31. Ler: “Relatório de gestão – 2004" SEAP, Imprensa Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, 2005, 193 p.
32. Ler: “Briga de Garotinho e Cesar pode cancelar convênio:
Prefeito diz que, se governadora não desmentir marido, acabará
com acordo que prevê repasse de R$100 milhões”, O Globo,
caderno Rio, p.17; “A conta que a cidade vai pagar: Rompimento de convênio entre estado e prefeitura pode causar impacto na segurança e também na economia”, O Globo, caderno
Rio, 29/09/2003, p. 10. Por outro lado, o governo federal não
liberou até o final do mês de setembro cerca de R$ 40 milhões
para o Estado do Rio. Cf. ‘Ministro da Justiça admite liberar
verba para o estado: Governadora volta a Brasília para negociar
com a União”, O Globo, caderno Rio, 29/09/2003, p. 11.
33. “O centro da cidade não é o local ideal para a presença de
unidades prisionais. Além disso, é importante que as prisões não
fiquem tão próximas umas das outras. Descentralizá-las seria o
melhor.” Cf. “Governo quer retirar presídios do centro da cidade”, Folha on line,10/03/2003. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u70843.shtml
34. Rua que homenageia o pai do cantor Luiz Melodia, que
morava no morro de São Carlos.
35. As carretilhas permitem que a droga vá numa direção e
retorne com a quantia que remunera o vendedor.
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36. A Corregedoria da SEAP não obteve evidencia de facilitação de fuga e o caso foi arquivado.
37. “Preso acusado de roubar e agredir ministro foge”, Folha
de São Paulo, caderno Cotidiano, 04/11/2003, p. C5.
38. “Ministro do STJ é espancado durante assalto” Folha de
São Paulo, caderno Brasil, 25/05/2003, p. A20.

Dois presos foram resgatados daquele ponto em 2003.
Maurício Custódio Medeiros saiu puxado por uma corda
atada a um carro36. Ox Paschoal Neto, 19 anos, escapou
por uma escada que foi posta por seus comparsas no dia 2
de novembro de 200337.
O resgate de Ox gerou enorme embaraço para as autoridades. Filho de uma família de classe média alta e morador de Copacabana, o rapaz integrava uma quadrilha que
assaltava apartamentos e hotéis. Uma de suas vítimas foi o
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, que
foi ferido na face, na cabeça, no ouvido, nos braços e no
joelho direito por golpes de marreta38. “O próprio presidente do STJ, ministro Édson Vidigal, telefonou para a
governadora Rosinha Garotinho para avisá-la da nova versão sobre a fuga do bandido. No STJ, sabia-se até o valor
cobrado por funcionários do manicômio para facilitar a
fuga: R$ 50 mil”39. A Corregedoria da SEAP não obteve
evidencia de facilitação de fuga e o caso foi arquivado.
Hoje no local das duas fugas está uma tela que talvez seja
adequada para evitar a fuga de galinhas.
O hospital foi também local de duas outras fugas inesquecíveis. Em 1997 escapou, durante um jogo de futebol
em que praticamente toda a direção da unidade participava, o maníaco sexual Marcelo Costa de Andrade, um serial
killer. Conhecido na época como o Vampiro de Niterói,
Marcelo matou e depois violentou 15 meninos, entre 8 e
15 anos, naquela região em 199140. ‘’Fugi pelo portão, que
estava aberto’’, disse ele em entrevista à Rede Manchete41.

39. Cf. COSTA, Célia e RANGEL, Rodrigo. “Caso Fux:
polícia investiga facilitação de fuga”, O Globo, 06/11/2003.
Disponível em: http://www.dpf.gov.br/DCS/clipping/novembro/CS%2006%20de%20Novembro.htm#n26518 Ox havia
sido transferido para o hospital Heitor Carrilho 16 dias antes,
após um habeas corpus concedido pela 7ª Câmara Criminal.
O Secretário Astério Pereira se mostrou diversas vezes contrário a essa transferência. Consciente das denúncias de fuga,
a juíza da 25ª Vara Criminal, Márcia Perrine Bodart foi contraria à transferência de Ox para o hospital, supostamente
para se submeter a exames de sanidade mental. No dia 14 de
outubro de 2003, no entanto, os desembargadores Cármine
Savino Filho e Alexandre Varella decidiram pela ida de Ox
para a unidade, contrariando o voto do também desembargador Francisco de Assis Peçanha, relator do caso. Cf. “Suspeito está foragido”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 19/01/
2004, p. 13.
40. “Maníaco sexual foragido do Rio é preso no Ceará”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 06/02/1997, p. 21.
41. Cf. BRUNO, Adriana e MOURA, Silvia de. Denúncia
anônima levou a polícia a Guaraciaba do Norte, cidade onde
mora o pai de Marcelo Andrade, Folha de S. Paulo, caderno
Cotidiano, 06/02/1997, p. 3.
42. O caso foi encaminhado pela Corregedoria da SEAP para
a SARE que – com extraordinária demora – não parece ter
ainda concluído o inquérito.

Por último existe a evasão do falsificador de quadros
Michel Cohen, que ainda está sendo apurada, mas com
fortes indícios de facilitação de fuga42. O francês Michel
Cohen fugiu no fim da tarde de 8 de dezembro de 2003,
quando era levado por um agente penitenciário e uma enfermeira para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.
O falsificador simulou que passara mal e que tinha câncer.
O diretor do Hospital Heitor Carrilho autorizou que o
falsificador fosse conduzido no carro particular, de quatro
portas, do agente, ao Hospital Souza Aguiar. O suposto
paciente, quando o carro parou em um sinal, – até próximo de uma cabine da PM – abriu a porta e se foi. Sequer
um tiro foi disparado para impedir a evasão.
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A importância internacional da fuga de Michel Cohen
talvez nem possa ser avaliada pelas matérias publicadas na
imprensa nacional ou internacional. O mundo dos marchands reúne pessoas e instituições que querem manter
sigilo, principalmente se negociaram seu quadro verdadeiro e ficaram com um falso. Por isso, não se terá nunca a
verdadeira dimensão do que ocorreu. A notícia publicada
no jornal O Globo, quando o falsificador foi preso era a
seguinte:
“Policiais da Interpol de Brasília e agentes da Polícia
Federal do Rio prenderam ontem o francês Michel Cohen,
de 50 anos, foragido da Justiça dos Estados Unidos, onde
foi responsável por fraudes milionárias. Michel, que estava
morando no Rio, num prédio na Avenida Vieira Souto,
desde o início do ano, lesou várias galerias de arte, principalmente em Nova York, Los Angeles e Chicago. Para aplicar os golpes, usava três nomes falsos.”
Cohen pegava nas galerias de arte quadros em consignação para tentar vendê-los. Entre os trabalhos, havia peças de Pablo Picasso, Salvador Dali e Claude Monet. Em
seguida, Cohen dava as obras como garantia para a obtenção de empréstimos em bancos americanos, cujos valores
ultrapassavam US$ 10 milhões.
Policiais da Interpol estavam procurando Cohen desde
fevereiro. O francês teve seu carro interceptado pelos agentes federais, que cumpriam um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal para fins de extradição,
quando se dirigia ao seu apartamento, em Ipanema.43

43. BRAGA, Ronaldo. “Acusado de fraudes é preso em Ipanema”, O Globo, caderno Rio, 07/05/2003, p.19. Compare
com a notícia do jornal EXTRA: “O francês Michel Cohen,
foragido da justiça dos Estados Unidos, é acusado de fraudes
e transações ilegais no mercado internacional de arte na ordem de US$ 400 milhões (R$1,2 bilhão)”.
Cf. XAVIER, José Messias. “Francês é acusado de fraude”,
Extra, Primeiro Caderno, 05/07/2003, p. 10.
44. Em outras palavras, bloquete de cimento armado.
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Os dois casos de resgate – que indicam a vulnerabilidade do Hospital Heitor Carrilho a fatores externos à
unidade – e os dois últimos que sugerem que pessoas
muito perigosas e ricas estão, às vezes, no hospital devem alertar as autoridades para o problema de segurança
pública existente.
Outro aspecto dramático é o temor que os servidores
que trabalham naquele Hospital sentem devido à presença
de traficantes armados à sua volta. Tiros já foram dados
até para o quarto das guardas femininas, sendo que uma
servidora quase foi atingida na cabeça. Os buracos da balas de fuzil ainda permaneciam na parede do dormitório
no início do semestre passado; quando subi em uma cadeira para olhar o morro, vi um “soldado do tráfico” que
vigiava o hospital e a rua da sua “boca”. A servidora solicitava, na época, que fosse posta uma chapa de aço, como as
que estavam sendo usadas nas paredes de Bangu 3, para se
proteger de disparos de fuzis. Hoje a janela não existe mais.
Foram colocados tijolos. As ocupantes do alojamento estão
emparedadas, mas ainda inseguras.
Em fevereiro de 2005, subi na guarita da PM que fica
de frente para a Rua União, próximo ao alojamento feminino. Quando afastei a toalha, que o policial colocou na
janela, deparei-me com um “olheiro” do tráfico, de camisa
amarela (cor da facção ADA) que portava uma arma na
cintura. Ele vigiava o manicômio e a Rua União, onde
perto de um orelhão funciona – já faz anos – uma “boca”
do morro da Mineira. Este olheiro conversava com outro
que estava vigiando a subida da rua no trecho que passa ao
lado do portão do hospital. Há cerca de dez anos os policiais, que ficavam nesta guarita, subiam por uma escada que
dava para a Rua União. Como o “bonde” – grupo de traficantes fortemente armados – já passava diariamente por
aquela via e, algumas vezes, disparava contra os policiais
militares, estes se jogavam da guarita na parte interna do
hospital. Houve casos de policiais que fraturaram pernas e
braços. Atualmente os PMs vão para suas guaritas pela parte
interna da unidade, porque o território que a circunda está
militarmente controlado pelos “soldados” do tráfico.
Hoje existe apenas uma guarita – feita de tijolo oco44 –
na parte posterior do hospital. Lá fica solitário e exposto
um policial militar empunhando um mosquetão, que os
bandidos chamam de “pau furado”.

I N S I G H T

O campo está fechado para evitar fugas e invasões. De
lá se pode ver – mas é impossível contar – os buracos feitos por tiros de fuzis 762. Existem três ou quatro cães que
latiram muito quando atravessei a porta para o campo.
Fiquei impressionado. Mas o agente que me conduzia explicou paciente:
— Os cães param de latir quando os tiros começam.
Parece que eles têm juízo.
Uma situação ocorrida em fevereiro de 2005 ajuda a
compreender o que é um plantão no Hospital Heitor Carrilho. Às 18 horas daquele dia, os traficante deram tiros
em direção ao hospital. Uma enfermeira começou a correr, supondo que seria atingida. Um agente habituado com
o que se passa, gritou:
— Não corre. Desce agachada e bem junto à parede.
(Dessa maneira a moça ficaria protegida pela parede, segundo o funcionário.)
“Pato Roco”, um traficante que se apresenta como
dependente químico, está supostamente passando mal na
enfermaria. Pedem auxílio.
— Eu não vou subir. Tem oito caras armados apontando para o hospital, escuto o agente penitenciário, desarmado, gritar.
A pessoa com quem eu falava pediu para que telefonasse depois. Mais tarde pôde contar o que passou.
— O que se passava naquela hora?
— Havia traficantes armados no posto de observação
da boca, naquele lugar das fugas do Ox e do Maurício. Fui
lá ver.
— Eles estavam atirando?
— Não, só vigiando a área. O guarda foi subindo em
direção a enfermaria. Fui atrás, um pouco depois.
— Você viu os oito caras?
— Não, só dois.
— O agente subiu sozinho, por quê? Não tem outros
que ficam ali na varanda?
— Tinha. Ah, eles fazem uma escala entre eles. Era a
vez daquele agente atender. Os outros ficaram vendo TV.
— Mas então não era perigoso subir?
— Era. Mas eles estão resignados. Aqui todos se acham
patinhos de parque de diversão. Nós somos os alvos. Ninguém se importa conosco45.
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VIZINHO DO INIMIGO: O CASO
DO PRESÍDIO HÉLIO GOMES
No dia 11 de julho de 2004, após duas da tarde, terminou o motim no Presídio Hélio Gomes com a morte de
um preso e outras 19 pessoas feridas: os cinco agentes que
eram mantidos reféns e 14 detentos.
Enquanto a polícia fazia o cerco pelo ar, 10 agentes
especialmente treinados do Desipe46 invadiam o interior
do Presídio e controlavam a rebelião. O traficante Ubiratan Francisco do Couto, o Balancinho, 24 anos, que mantinha o agente João Demerval refém, disparou 12 vezes
com uma pistola Glock 45 milímetros contra o helicóptero
da Core. Os policiais revidaram e mataram o preso com
um tiro de fuzil, que atingiu seu braço e atravessou seu
peito.
Demerval, desesperado, jogou-se de altura de quatro
metros. Ele foi socorrido por um dos helicópteros, que
pousou na Rua Frei Caneca, e levado para o Hospital da
PM, no Estácio, com traumatismo craniano.

45. Existe um registro da ocorrência desse episódio no livro
do plantão médico.
46. Esta foi a primeira ação da equipe criada para intervir em
motins nas unidades prisionais. Na época o GIT era composto por 64 homens. O GIT atua principalmente com armas
não letais, como balas de borracha, granadas de efeito moral
e spray de pimenta. SEAP. Relatório de gestão – 2004. Rio
de Janeiro: Imprensa Oficial, p. 90.
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Antes de os helicópteros chegarem, os presos torturaram reféns. O agente Joel Bastos dos Santos Pita levou um
tiro e foi esfaqueado várias vezes pelas costas. Os outros
três reféns, levemente feridos, foram Leonardo Marques,
Carlos Menezes e Juan Carlos Bráz. Os amotinados também agrediram as vítimas com machadinha e chegaram a
pendurar um dos agentes de cabeça para baixo47.
Este incidente prisional recente está bem vivo na memória daqueles que trabalham no Presídio Hélio Gomes.
Quando se percebe que a estas cenas se adicionam os traficantes armados que diariamente vigiam a unidade, seus
servidores e presos, do prédio ao lado, é possível compreender o grau de vulnerabilidade com que se convive diariamente.
Na quarta-feira, 2 de fevereiro48, ao entrar pela portaria no Presídio Hélio Gomes notei que um ‘olheiro” do
tráfico acompanhava meus movimentos. A sua presença
era ostensiva. Os guardas confirmavam que mudanças haviam ocorrido desde minhas visitas no final do primeiro
semestre de 2004. Na época, conforme comentei com autoridades da SEAP e conselheiros, era preocupante a invasão do antigo prédio da Manchete. Talvez estivessem presentes no prédio cerca de 200 pessoas. Já existia tráfico de
drogas. E presença eventual de traficantes armados.
Desde então, autoridades da SEAP envidaram esforços para obter controle sobre esta área que faz parte da
massa falida da Manchete, hoje sob controle do Banco do
Brasil. Porém a lentidão no processamento dessas negociações e dificuldades jurídicas contrasta com a rapidez
com que se consolidou a ocupação da área pelos traficantes armados.
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47. GALVÃO, Eusébio; CAMPOS, Cristiane, BRASIL, Márcia e NOVIS, Roberta .”Ação de cinema encerra motim. De
helicóptero, policiais cercam detentos que torturavam reféns
no telhado da cadeia. Preso morre e 19 outras pessoas ficam
feridas”, O Dia, caderno Polícia, 12/07/2004. Disponível em:
http://odia.ig.com.br/odia/policia/pl120701.htm
48. Neste dia os jornais noticiavam que dois detentos do
Presídio Hélio Gomes achacavam empresas proprietárias de
caminhões dizendo que estavam com os veículos. Cf. “Polícia
descobre central telefônica de bandidos”, O Globo, caderno
Rio, 02/02/2005, p . 18.
49. O Grupo de Intervenções Táticas (GIT) foi criado após o
assassinato de um agente penitenciário e a chacina de trinta
presos pelo Comando Vermelho na Casa de Custódia de Benfica, no final de maio de 2004. O presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio (Alerj),
deputado Geraldo Moreira (PSB), que acompanhou as negociações para o fim da rebelião, contou que o agente penitenciário Borgati foi empurrado pelos amotinados e caiu no chão
diante da comissão de negociadores. “Em seguida, eles atiraram no agente com uma escopeta. Isso aconteceu justamente
no momento em que o fim da rebelião era discutido. Os
internos chegaram a disparar até mesmo contra o grupo de
negociadores, entre eles o subsecretário estadual de Direitos
Humanos, Paulo Baía, e o subsecretário operacional da Secretaria de Segurança Pública, delegado Paulo Souto. Eles
saíram correndo e não foram atingidos.” “Presos matam refém em Benfica”, Tribuna da Imprensa on line. Acesso em 3
de junho de 2004: http://www.tribunadaimprensa.com.br/
noticia.asp?noticia=pais01
50. Em outras palavras, há acesso da entrada da ocupação até
a favela de São Carlos. Na invasão existe um local de venda de
drogas (uma “boca”) e existe outra “boca” na parte posterior
do Presídio Hélio Gomes, de onde são dados tiros contra o
presídio.

O prédio abrigava em fevereiro de 2005 talvez cinco
vezes mais pessoas – cerca de mil invasores. Na parte da
frente, que dá saída para a Rua Frei Caneca estão pessoas
pobres. Dentre elas, estão algumas que vendem drogas na
rua (a “estica”). Há inclusive suspeita que tenta-se difundir o “crack” na área.
Na parte posterior do prédio – por meio da qual se
alcança o morro – estão localizados a área de venda de
drogas e os “soldados” do tráfico. De frente para a portaria foram feitos dois buracos na torre do prédio ocupado.
É um ponto de observação e de combate para os traficantes. De lá será possível impedir, por exemplo, a entrada de
reforço do GIT49, BOPE, ou outras forças do Estado, em
caso de tentativa de fuga ou motim. Dos cômodos do prédio ocupado também se posicionam “olheiros” que estão
atentos aos movimentos dentro do presídio e tentativas de
entrada no prédio ocupado ou subidas até ao morro de
São Carlos por policiais50.
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A proximidade dos traficantes facilita o arremesso de
drogas e armas para dentro da unidade ou a exibição de
armas, da torre do prédio, para intimidar os agentes penitenciários.
O agente penitenciário que está localizado na guarita
posterior51, além de outros agentes, é capaz de contar sobre pancadas que vêm do interior do prédio vizinho, o que
sugere a feitura de túneis. No entanto, devido à situação
de controle militar pelos traficantes sobre a área não é mais
possível que agentes da unidade façam uma investigação
sobre o que, de fato, está ocorrendo por lá. Este tipo de
especulação gera insegurança e apreensão entre os que trabalham na unidade.
O policial militar que ocupa a guarita da entrada do
Presídio Hélio Gomes está à mercê de um ataque porque
um barraco foi construído na altura do seu local de trabalho. Com a finalidade de proteger-se, algum ocupante colocou uma tela. Quando os traficantes armados surgem, o
desprotegido guardião desce da guarita52. Este posto é conhecido nas unidades como “guarita do Bin Laden”, devido aos panos e plásticos que exibe.
Salas da administração, como a da Classificação, e da
própria Direção estão na linha de tiro dos traficantes que
controlam o prédio da antiga Manchete e a venda de drogas no morro de São Carlos.
Familiares de presos do Hélio Gomes e um ex-preso da
unidade foram vistos na invasão do prédio da Manchete.
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Na manhã de quinta-feira, 3 de fevereiro de 2005,
houve um alerta de uma unidade do Complexo da Frei
Caneca. Quatro presos estariam no telhado, conhecida rota
de fuga. Os guardas foram mobilizados rapidamente. Não
era, felizmente, no caso, uma fuga. Constaram que o que
havia sido visto, da outra unidade, eram quatro traficantes
armados com fuzis no topo do prédio da Manchete. Enfim, não era dessa vez que ocorreria uma fuga ou um ataque. Quando será?
A SEAP deveria aumentar o efetivo de guardas na unidade, segundo os servidores que trabalham no Presídio
Hélio Gomes. Na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2005, havia 1.076 presos. Em cada uma das cinco galerias, estava
apenas um agente. Na portaria, também apenas um agente53. Existe uma guarita no terraço que está desativada porque não existem guardas para ocupar o posto, que foi construído com chapa de aço para resistir a tiros54. Desta guarita seria possível monitorar as outras unidades da rua Frei
Caneca com alguma segurança, pois há alojamento de relativa qualidade para os guardas.
O problema de fundo, no entanto, é que o Presídio
Hélio Gomes está cercado de traficantes armados pelo
lado e por trás. Este precisa ser reconhecido como um
problema de segurança pública que demanda providências policiais – em cooperação com a SEAP – para que seja
solucionado.

51. Em tentativas anteriores de fuga, os traficantes que operam venda de drogas no morro do Zinco atiraram sobre a
guarita do Hélio Gomes para desviar a atenção dos guardas
enquanto atacavam o Penitenciária Milton Dias Moreira. Na
parede, perto da guarita, ainda estão as marcas dos disparos
de fuzil.
52. No dia 1 de fevereiro foi ouvido um tiroteio dentro do
prédio da antiga Manchete. O que aconteceu exatamente,
ninguém sabe. Toda a área do complexo de São Carlos se
caracteriza pelo som de disparos de armas de fogo, principalmente a partir das cinco horas, quando as “bocas” passam a
funcionar mais intensamente.
53. Nas galerias e na portaria deveriam estar presentes pelo
menos dois agentes penitenciários, segundo o regulamento.
54. Seriam necessários dois guardas nesta guarita.
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55. Desde o início de dezembro de 2004, esta facção conseguiu expulsar o grupo criminoso rival Comando Vermelho do morro da Mineira, que fica
atrás do hospital Heitor Carrilho. Supõe-se que
hoje a facção ADA seja a mais armada, dispondo de
equipamento de combate em grande parte de grupos de policiais que são “amigos” da facção. Investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes destacam o poder de fogo da quadrilha de
Gangan, líder morto do ADA Seriam 300 fuzis e
duas metralhadoras antiaéreas ponto 30 nas mãos
de 500 homens.” Cf. “Uma caçada de quinze anos”,
O Dia, caderno Polícia, 21/07/2004. Disponível
em:
http://odia.ig.com.br/odia/policia/
pl210701.htm. No momento o ADA controla o
complexo de favelas de São Carlos, nos bairros do
Estácio e do Catumbi (zona central).
56. É uma área mais próxima do Sambódromo. Nas
imediações do Hospital Heitor Carrilho está, em
fevereiro de 2005, a facção criminosa ADA. Porém,
a guerra continua e não existe, no momento, qualquer disposição do CV de abandonar a área.
57. O agente penitenciário Marco Antônio Borgatte, 44 anos, foi morto pelos rebelados. Borgatte era
mantido como refém com uma escopeta apontada
para a cabeça e tentou aproveitar um descuido de
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um dos rebelados para fugir. Ele foi baleado nas
costas com um tiro de escopeta calibre 12 e caiu na
parte de fora do portão, sendo resgatado pelos PMs.
Borgatte foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas morreu durante o caminho. A rebelião teve início após a fuga de 13 presos, que contaram com a ajuda de comparsas, fortemente armados, da Favela do Arará.
58. BORGES, Waleska. “Execuções movidas a pó.
Internos cheiravam cocaína e festejavam mortes na
rebelião de Benfica”. Jornal do Brasil, caderno Cidade, 05/06 2004. Disponível em: http://
jbonline.terra.com.br/jb/papel/cidade/2004/06/05/
jorcid20040605010.html. Ler ainda: Idem: “Torturas eram narradas por celular”. Disponível em: http:/
/jbonline.terra.com.br/jb/papel/cidade/2004/06/05/
jorcid20040605011.html. Disponível em: http://
odia.ig.com.br/odia/policia/pl060610.htm. Observação importante: no sábado, 5 de junho de 2004, houve um princípio de motim no Penitenciária Milton
Dias Moreira. Estava se iniciando uma greve de agentes penitenciários. Os presos fizeram uma mobilização de protesto supostamente contra a suspensão das
visitas. Mais de 30 homens do Batalhão de Operações
Especiais da Policia Militar (Bope) ocuparam a unidade. O motim foi controlado após onze horas. Oito
presos e um policial militar ficaram feridos.

A PENITENCIÁRIA MILTON DIAS MOREIRA:
OS RESGATES DA ERA GANGAN E O RETORNO DO CV
O complexo penitenciário da Rua Frei Caneca, situado no centro do Rio, está circundado por um conjunto de
morros que estão dominados por traficantes de drogas,
pesadamente armados, da facção “Amigos dos Amigos”55.
No Morro da Mineira, em torno de 30% da área estão sob
o controle do CV56.
Entre junho e julho de 2004, a situação era diferente:
havia uma guerra intensa entre facções criminosas. Ocor-
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reram dois importantes resgates de presos pela facção ADA
na Penitenciária Milton Dias Moreira. O primeiro foi na
madrugada do dia 4 de junho de 2004, quatro dias depois
do massacre praticado pelo Comando Vermelho, na Casa
de Custódia de Benfica, onde um agente penitenciário que
era refém57 foi assassinado diante da comissão de negociação, composta por autoridades do Estado. Pelo menos 30
presos foram chacinados pelo CV58.
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Neste resgate, realizado às 5h49min, seis presos serraram as grades da cela na Penitenciária Milton Dias Moreira. Eles seguiram por uma passarela até a Penitenciária
Pedrolino Werling de Oliveira e se encontraram com um
preso que os aguardava fora da cela. Do telhado da unidade, os detentos lançaram uma teresa – corda feita com
lençóis – por cima do muro que separa o complexo penitenciário do Morro do Zinco. Comparsas da favela esticaram a corda pelo lado de fora para que os presos não caíssem durante a travessia. O policial militar que estava na
guarita tentou impedir a fuga, mas os traficantes do Morro do Zinco atiraram contra ele. Os agentes penitenciários
começaram a atirar para o alto, o que evitou que dois presos fugissem. Esses detentos acabaram caindo da corda.
Cinco internos fugiram. Outros dois, que acompanhavam
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o grupo, foram recapturados. Quatro agentes, suspeitos
de facilitar a fuga, foram imediatamente afastados59.
No dia 18 de julho, por volta de 1h, o traficante Irapuãn David Lopes, o Gangan, liderou um grupo de cerca
de 50 bandidos – oriundos do morro de São Carlos e do
Zinco – para resgatar seus comparsas no Penitenciária
Milton Dias Moreira.
Renderam policiais militares do Posto de Policiamento Comunitário do Morro do Zinco, localizado atrás do
complexo penitenciário. Eles roubaram três pistolas, dois
carregadores e munição e levaram-nas para a cadeia. Há
informações de que os bandidos teriam usado os uniformes dos PMs para render os policiais que estavam na guarita da cadeia. Os traficantes também jogaram armas para
dentro do presídio. Os detentos cerraram uma grade e
usaram duas teresas (cordas feitas com lençóis) para fugir
pelo muro60.
Na ocasião, o coordenador de segurança da Secretária
de Administração Penitenciária, Sauler Sakalen, admitiu
que o Complexo Penitenciário da Frei Caneca está localizado em “área de alto risco”. Segundo Sakalen, com o
crescimento acelerado das favelas no entorno das unidades
prisionais, o contato entre os presos e os bandidos do complexo do São Carlos passou a ser até visual.

59. “Presos fogem da Frei Caneca. Cinco detentos escapam
após serrar grade de cela. Traficantes atiraram em direção a
uma guarita, como aconteceu em Benfica”, O Dia, caderno
Polícia, 05/06/2004. Disponível em:http://odia.ig.com.br/
odia/policia/pl050601.htm; Ler ainda: “Dez feridos em novo
motim: Rebelião foi no Complexo da Frei Caneca. Presos
protestavam contra a substituição de agentes em greve por
policiais militares”, O Dia, caderno Polícia, 06/06/2004.
60. ANTUNES, Camilla. “Bandidos atacam cadeia e presos
fogem. Cerca de 50 homens armados dão cobertura à fuga de
quatro detentos durante rebelião que acabou com dois mortos”, Jornal do Brasil, caderno Cidade, 20/07/2004. Disponível em: http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cidade/2004/
07/19/jorcid20040719001.html.
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“A solução para a penitenciária seria a desativação do Frei Caneca com a transferência dos presos –
declarou61”.
A formulação do problema pelo coordenador de segurança da SEAP é, pelo menos em parte, marcada
por sua inserção institucional. Como a secretaria a que pertence não tem atribuições de combater o
narcovarejo no Complexo de São Carlos, a sua resposta ao desafio imposto pelos traficantes armados é
propor a transferência das unidades prisionais. Ou como foi imediatamente feito, fazer retornar à Penitenciária Milton Dias Moreira os presos do Comando Vermelho62. É a adoção da política penitenciária
que supõe que “a facção criminosa adversária que domina o morro faz contenção de fugas e resgates de
presos.”
O cidadão deve, porém, perguntar: Não serão estas duas alternativas maneiras de evitar pôr em
discussão as relações entre o combate à criminalidade e a vulnerabilidade das prisões, dos que nela
trabalham ou lá estão custodiados63?

DESCONTROLE ESTATAL SOBRE A GESTÃO PENITENCIÁRIA
NO RIO DE JANEIRO: DA PRIVATIZAÇÃO DO
CONTROLE INTERNO À VIGILÂNCIA EXTERNA
DE UNIDADES POR TRAFICANTES ARMADOS
A ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro
propiciou duas distintas formas de descontrole estatal sobre a gestão prisional. Primeiro, ocorreu uma privatização do controle interno das unidades prisionais:
1) pela cooptação das lideranças criminosas pelos gestores, num pacto de manutenção de uma “ordem mínima”. É a “gestão partilhada” que marcou o período anterior à expansão do tráfico de cocaína e armas pesadas e ao
crescimento acelerado da massa carcerária. É a fase em
que as autoridades abdicaram de comandar a disciplina
interna e ampliaram a comunicação dos presos com o
ambiente externo.

2) pelo controle efetivo das facções criminosas do espaço carcerário e das decisões internas nas unidades propiciado a partir do primeiro governo Leonel Brizola (19831986). É período da “gestão por facção consolidada”, que
se estende praticamente sem contestação até 2003. É o
período da política penitenciária “à cada facção criminosa, sua unidade”.

61. “Estado anuncia transferência de presos para 2005”, Jornal do Brasil, caderno Rio, 19/07/2004. Disponível em: http:/
/jbonline.terra.com.br/jb/papel/cidade/2004/07/19/
jorcid20040719003.html
62. “Estado faz troca de presos entre Frei Caneca e Bangu
para evitar resgates”, O Globo, caderno Rio, 21/07/2004, p.
17. “Todos os 1.170 presos da Penitenciária Milton Dias
Moreira, no complexo penitenciário da Frei Caneca, no Centro, foram transferidos ontem para o presídio de segurança
máxima Bangu IV. O secretário estadual de Administração
Penitenciária, Astério Pereira, afirmou que a medida foi tomada em resposta à fuga ocorrida na unidade anteontem de
madrugada — a segunda em menos de dois meses — com
apoio de traficantes do Morro do Zinco, localizado a poucos
metros da penitenciária.”
63. Desde o retorno dos presos do CV para a Penitenciária
Milton dias Moreira, dois detentos foram feridos por disparos
de arma de fogo vindo do morro. Não é certo porém que
foram disparos propositais oriundos da facção Amigo dos
Amigos. A direção da Penitenciária sustenta que foram “balas
perdidas”.
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Face a esta tendência de perda do controle estatal sobre a gestão interna das unidades, foram contrapostas providências político-administrativas por secretarias de governos recentes:
• a reação do secretário de Segurança Pública, Roberto
Aguiar, no governo da vice-governadora Benedita da Silva, após a chacina de 11 de setembro de 2002 em Bangu l.
A adoção do “regime disciplinar especial” expressa esta
mudança;
• as iniciativas da Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária, criada pela governadora Rosinha Garotinho,
em 2004, na gestão Astério Pereira dos Santos. No complexo penitenciário de Bangu, as políticas adotadas são
norteadas pelo controle das comunicações entre presos e o
ambiente externo, retomada do controle sobre a disciplina
nas unidades e criação das condições materiais e tecnológicas para a imposição da política do “cárcere duro”, prevista nas modificações da Lei de Execução Penal pela Lei
10.792, de 1º de dezembro de 2003.
A segunda forma de descontrole estatal sobre a gestão
do sistema prisional está em andamento desde a segunda
metade da década de noventa: é a do colapso da ordem
pública nas áreas externas às unidades prisionais. É possível distinguir dois aspectos no agravamento deste problema:
• a tendência ao resgate de presos das unidades prisionais;
• a vigilância das unidades prisionais por traficantes armados, em particular no complexo penitenciário da Rua
Frei Caneca.
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64. A guarita atualmente abandonada deixaria de existir, o
que reduziria a possibilidade de resgate de presos, entradas de
armas e drogas. Os agentes penitenciários que trabalham no
Pedrolino de Oliveira também ficariam menos vulneráveis a
disparos de armas de fogo ou lançamento de granadas.

RECOMENDAÇÕES
O estudo destacou a existência de vulnerabilidades no
sistema prisional, em particular, em quatro unidades do
complexo da Rua Frei Caneca que são problemas de segurança pública. Ou seja, tem origem em causas externas,
que somadas ao déficit institucional do sistema prisional
tornam a gestão das unidades prisionais um problema que
não será resolvido apenas a partir de reformas e iniciativas
de somente uma secretaria.
No caso do Presídio Hélio Gomes é urgente retirar os
invasores do antigo prédio da Manchete. No caso do Hospital Heitor Carrilho é preciso recolher o entulho da área
posterior da unidade e assim reestabelecer a existência de
um muro separando-a do ambiente externo.

JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2005

29

I N S I G H T

65. Por isso, é espantosa a proposta da Prefeitura do Rio de
construção de moradia para policiais militares, e também para
outros servidores como agentes penitenciários, após a demolição dos prédios do Complexo Penitenciário. Segundo o prefeito, o conjunto seria financiado pela Caixa Econômica Federal, que foi contatada pela prefeitura. O conjunto, de acordo com César Maia, teria de 500 a 700 apartamentos. O valor
dos imóveis variaria entre R$ 35 mil e R$ 80 mil. A Prefeitura pretendia construir no local um conjunto residencial, com
lojas, cinema, teatro, banco e área de lazer. Depois da assinatura do convênio entre o Estado do Rio e a Prefeitura, duas
unidades do Frei Caneca foram demolidas (a Escola de Formação de Agentes Penitenciários e o Presídio Nelson Hungria). “Frei Caneca será moradia de polícia”, Terra – Notícias, 17/03/2003. Disponível em: http://noticias.terra.com.br/
brasil/interna/0,,OI94512-EI306,00.html; Ler também: “Frei
Caneca será moradia de polícia.” Disponível em: http://
ultimosegundo.ig.com.br/materias/brasil/1130501-1131000/
1130640/1130640_1.xml; “Começa demolição do Frei Caneca” Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 04/06/2003,
p. C1; CIMIERI, Fabiana. “Maia ataca Garotinho e cancela
convênio” Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 27/09/
2003, p. C1.
66. No dia 2 de março de 2005, dois promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro inspecionaram a
Penitenciária Pedrolino de Oliveira e constataram a ausência
da Polícia Militar na guarita que fica acima do PM2, que é o
abrigo dos agentes penitenciários. Existem documentos nas
unidades penitenciárias do Complexo da Frei Caneca sobre o
desguarnecimento das guaritas que deveriam protegê-las.
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No caso das unidades Penitenciárias Milton Dias Moreira e Pedrolino de Oliveira existe um projeto de reforma
das guaritas – que não foi concluído – para a parte posterior do complexo da Frei Caneca. Faltavam cerca de 1,5
metro de muro e a construção de uma nova guarita. Na
nova localização, o guarda teria mais visibilidade e estaria
menos vulnerável, na opinião dos responsáveis pela segurança da Penitenciária Pedrolino de Oliveira. A guarita
projetada ficaria mais distante das unidades, o que reduziria a possibilidade de contato do preso com o guarda64.
Recomenda-se também que o acesso dos policiais militares à nova guarita não seja, por razões de segurança, pelo
morro. Poderia ser por um passadiço sobre o muro das
penitenciárias Lemos de Brito e Pedrolino de Oliveira. É
indispensável fortalecer a guarita com chapa de aço, pelo
menos na parte que fica exposta ao morro do Zinco.
O problema de fundo não é a localização do complexo
da Rua Frei Caneca, mas o domínio militar que detém os
traficantes de drogas na região65. Por isso, é indispensável
a afirmação da soberania estatal sobre este território como
solução a favor das instituições e da cidadania.
Recomenda-se uma investigação policial sobre os fatos mencionados e que as entidades que participam do
Conselho Penitenciário, em particular o Ministério Público, acompanhem a resolução desse problema complexo66.
Por fim, neste momento, em que operações conjuntas
com forças federais estão em andamento, que seja incluída
na agenda da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro a vulnerabilidade das prisões e daqueles que nela trabalham ou estão custodiados. O Estado não deve simplesmente reagir aos avanços de facções criminosas e incidentes prisionais por elas provocados. É preciso construir uma
política pública de segurança pró-ativa que impeça que
cidadãos, servidores públicos e internos de unidades prisionais sejam vigiados e reféns de traficantes armados.
cesarcaldeira@globo.com
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No violento dia-a-dia das grandes cidades brasileiras é comum que
perseguições policiais resultem na morte de pessoas inocentes. A cena
todos conhecem bem: a polícia flagra um crime, os bandidos fogem, a
polícia vai atrás e tenta impedir a fuga atirando. Algumas balas vão na
direção dos criminosos, mas uma (ou mais) atinge um cidadão comum
que estava passando. Baleado ele vai parar no hospital, porém não resiste ao ferimento.
A polícia não é treinada para proceder assim. Basta analisar os
manuais e acompanhar seu treinamento nas várias academias de polícia espalhadas pelo Brasil. Por que, então, ela faz isto? Por que ela
acaba sendo protagonista de uma cena de bang-bang moderno? Ela faz
isso porque encontra apoio na população. Toda vez que um tiroteio
entre policiais e bandidos vitima fatalmente um inocente, os comentários mais comuns no dia seguinte deixam claro esse apoio:
“que azar da pessoa que estava na linha de tiro”;
“uma pena que tenha morrido um inocente”;
“pelo menos os bandidos foram presos” (nem sempre isso ocorre).
Ou seja, a polícia agiu corretamente ao abrir fogo contra os bandidos. Este não foi o problema. As lamentações recaem na fatalidade: o
inocente vitimado. Se a Providência Divina assegurasse que todas as
perseguições policiais – com tiros – não atingissem a população de
bem, então este deveria ser o procedimento padrão.
O apoio social a esta maneira de agir é o que incentiva o policial.
Se o criminoso for morto, o policial torna-se herói e tem grandes chances de ocupar as páginas de jornais como um exemplo de guardião da
lei e da ordem.
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a melhor das hipóteses, quando um bandido já rendido é assassinado por um
policial os debates do day after dividem a população entre os que aplaudem e os
que rejeitam essa ação. Muitos irão argumentar que se trata de uma divisão
compreensível, uma vez que a enorme sensação de insegurança que tomou conta
das populações das grandes cidades motiva os indivíduos a apoiarem qualquer
solução para o crime, mesmo que seja no estilo “olho por olho, dente por dente”.
As punições ilegais, contrastando-as com todos os tipos de punições previstas pela lei, acabam sendo vistas como a solução, ou pelo menos como um recurso a ser utilizado quando se trata de combater o crime. O caso clássico é o
estupro. Sabe-se que os presos condenados por estupro tendem a ter vida curta
na cadeia. Senão, acabam sendo estuprados pelos outros presos e se tornam
fornecedores regulares de serviços sexuais nas prisões.
As modalidades de punições ilegais são variadas: linchamentos, contratação
de grupos de extermínio ou de pistoleiros, assassinato de bandidos que se entregam pacificamente, além do estupro para estupradores. Uma enorme proporção
de brasileiros apóia estas punições. É exatamente porque há esta aceitação social
que a polícia mata a sangue frio bandidos imobilizados, que comerciantes contratam pessoas para “policiar” os centros das cidades, e que os presos decidem
sobre quem matar em função da gravidade do crime cometido.
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sta grande aceitação social das punições ilegais está mensurada – quantitativamente –
nos dados da Tabela 1. Os crimes e suas respectivas punições forma ordenados, do
mais para o menos aceito.
Quase 40% da população brasileira acham certo que uma pessoa condenada pelo
crime de estupro deve ser estuprada por outros presos na cadeia. Isto caracteriza um
amplo apoio social à aplicação não institucional de punições. O segundo maior apoio
à ilegalidade ocorre em relação à tortura: pouco mais de 1/3 da população considera
correto que a polícia bata nos presos com a finalidade de eles confessarem seus (supostos) crimes.
As duas situações subseqüentes, a polícia matar assaltantes/ladrões e a população
linchar suspeitos de crimes, encontra o apoio de respectivamente 30% e 28% da
população. Por fim, o apoio social à Lei do Talião é muito pequeno quando se trata
de “fazer justiça com as próprias mãos” e “pagar terceiros para matar suspeitos de
crimes”.
Uma outra forma – não menos chocante – de ler os dados é analisar a proporção
daqueles que consideram cada punição “sempre errada”. Aproximadamente metade da
população brasileira acha sempre errado:
- uma pessoa condenada por estupro ser estuprada na cadeia pelos outros presos;
- a polícia bater nos presos para eles confessarem os crimes;
- a polícia matar assaltantes e ladrões depois de prendê-los;
- a população linchar suspeitos de crimes muito violentos.

Tabela 1

O apoio social às punições ilegais
Sempre
certa

Certa na
maioria
das vezes

Errada na
maioria
das vezes

Sempre
errada

1) Uma pessoa condenada por estupro ser estuprada
na cadeia pelos outros presos é uma situação:

26

13

15

46

2) A polícia bater nos presos para eles
confessaram os crimes é uma situação:

18

18

18

46

3) A polícia matar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los é uma situação:

15

15

22

48

4) A população linchar suspeitos de crimes
muito violentos é uma situação:

15

13

20

52

5) Fazer justiça com as próprias mãos é uma situação:

5

8

15

72

6) Pessoas serem pagas para matar suspeitos
de crimes é uma situação:

3

2

10

85

Observação: A Pesquisa Social Brasileira (PESB) constituiu em um survey de abrangência nacional com amostra probabilística de
2.364 casos, em 2002. Foi financiada pela Fundação Ford, realizada pelo DataUff e coordenada por Alberto Almeida, professor
da Universidade Federal Fluminense.
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Tabela 2

Os habitantes do Nordeste e do Centro-Oeste apóiam mais as punições ilegais
do que as pessoas que moram nas demais regiões do Brasil
Uma pessoa condenada
por estupro ser estuprada
na cadeia pelos outros
presos, é uma situação:

A polícia matar
assaltantes e ladrões
depois de prendêlos, é uma situação:

A polícia bater nos
presos para eles
confessaram os crimes,
é uma situação:

A população linchar
suspeitos de crimes
muito violentos, é
uma situação:

certa

errada

certa

errada

certa

errada

certa

errada

Norte

37

63

27

73

41

59

29

71

Centro-Oeste

49

51

35

65

34

66

33

67

Nordeste

37

63

38

62

46

54

33

67

Sudeste

38

62

24

76

32

68

22

78

Sul

40

60

29

71

30

70

30

70

ILUSTRAÇÃO DE JULIANO GUILHERME

Isto quer dizer que a outra metade da população considera que estas punições podem vir a serem utilizadas.
Depende apenas das circunstâncias.
Os dados das Tabelas 2 a 4 mostram que – tomandose apenas as quatro situações nas quais a discordância é
maior1 – é possível perceber que o Brasil está dividido
entre, de um lado, aqueles que moram no Nordeste e Centro-Oeste, que são mais jovens e têm escolaridade mais
baixa, e de outro, os que moram no Sudeste e no Sul, são
mais velhos e têm escolaridade mais elevada. Não há diferença no apoio a punições ilegais para moradores de capitais versus de não-capitais, nem para homens e mulheres e
PEA (População Economicamente Ativa) e não-PEA.
É no Nordeste e no Centro-Oeste que a população
mais apóia a Lei do Talião. Praticamente 50% dos habitantes do Centro-Oeste acham certo estuprar na cadeia
um estuprador. Nas outras regiões do país esta proporção
cai para o patamar de 40%. É também no Centro-Oeste
que o linchamento é mais aceito, e é a região segunda
colocada – atrás do Nordeste – no apoio à polícia assassinar ladrões e assaltantes presos. O Nordeste também é
líder no apoio à tortura com método de investigação (Tabela 2).

1. Estas situações foram selecionadas depois de realizada uma análise
estatística que permitiu identificar quais das nove situações da bateria de perguntas sobre o patrimonialismo eram as que mais diferenciavam a população.
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Do outro lado encontra-se a Região Sudeste.
Trata-se da área do Brasil que menos favorece as
punições ilegais. Ainda assim, aproximadamente
um terço da população do Sudeste acha que a
tortura deve ser utilizada para que os acusados
confessem um crime. Pior ainda, quase 40% dos
habitantes do Sudeste defendem o estupro para
estuprador.
As populações do Nordeste e Centro-Oeste
são as que mais defendem as punições ilegais e a
população do Sudeste a que menos o faz. Entre
os dois extremos estão as regiões Norte e Sul. É
interessante constatar que no Norte o apoio à tortura é muito elevado, 41% são favoráveis, ficando atrás apenas do Nordeste.
A análise destes resultados por região, faixa
etária e escolaridade, considerou a soma dos percentuais “sempre certa” e “certa na maioria das
vezes”. Isto significa que a resposta “errada na
maioria das vezes” foi somada ao “errada sempre”. Todavia, aplicando-se um critério mais rigoroso para julgar os valores da população, podese argumentar que as pessoas que acham que uma
punição ilegal é errada na maioria das vezes abrem
a possibilidade de que ela seja utilizada “na minoria das vezes”. Ela pode ser utilizada, portanto,
em função das circunstâncias. Isto torna a conclusão mais chocante ainda: a proporção daqueles que defendem punições ilegais é maior do que
a simples soma dos que acham que ela está “certa”, seja este “certa sempre” ou na “maioria das
vezes”.
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Uma divisão importante na sociedade brasileira é a geracional: os mais jovens são mais favoráveis às punições ilegais do que os mais velhos
(Tabela 3). Quase 50% da população entre 18 e
24 anos defendem que os estupradores sejam punidos por seus colegas de prisão e quase um terço
apóia o assassinato de assaltantes e o linchamento. Além disso, 40% das pessoas nessa faixa de
idade defendem a tortura como instrumento de
investigação.
No outro extremo das faixas de idade, as pessoas com 60 anos ou mais, há uma grande queda
na proporção dos que querem o “olho por olho,
dente por dente” aplicado aos estupradores: 27%;
e pouco mais de 20% acham que o linchamento
deva ser utilizado para acusados de crimes muito
violentos.

Tabela 3

Os mais jovens apóiam mais as punições ilegais do que os mais velhos
Uma pessoa condenada
por estupro ser estuprada
na cadeia pelos outros
presos, é uma situação:

38

A polícia matar
assaltantes e ladrões
depois de prendêlos, é uma situação:

A polícia bater nos
presos para eles
confessaram os crimes,
é uma situação:

A população linchar
suspeitos de crimes
muito violentos, é
uma situação:

certa

errada

certa

errada

certa

errada

certa

errada

18 a 24 anos

49

51

27

73

40

60

31

69

25 a 34 anos

42

58

31

69

34

66

32

68

35 a 44 anos

40

60

30

70

40

60

25

75

45 a 59 anos

33

67

30

70

36

64

26

74

60 anos ou mais

27

73

27

73

27

73

22

78
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ale registrar que a idade não interfere quando se trata da polícia assassinar ladrões e assaltantes. Para todas as faixas de idade aproximadamente 30% são a favor e 70% contra.
A diferenciação entre as faixas de escolaridade é maior do que entre as faixas de idade.
E na escolaridade a tortura é um grande divisor de águas. Pouco mais de 50% das pessoas
sem instrução formal a defendem. Esta proporção cai gradativamente para 44% daqueles
que têm o primário, 41% dos que completaram o primeiro grau, 31% dos que têm o
segundo grau completo e apenas 14% das pessoas com diploma universitário. Esta queda
gradativa também ocorre quando se trata de a polícia assassinar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los (Tabela 4).
É preciso muita mudança para que as ações da polícia sejam mais controladas. Mudanças internas, que dizem respeito à própria organização da polícia, e mudanças externas, na
mentalidade da sociedade. Quanto a esta última, a grande mudança ocorrerá quando aumentar a escolaridade da população, preferencialmente com a universalização do ensino
superior, mas também com a ampliação do contingente de pessoas com segundo grau completo. À medida que isto for ocorrendo, as denúncias sobre “abusos” da polícia vão ser mais
escandalosas do que são hoje. Conseqüentemente, ou a polícia fará menos abusos ou os fará
de forma mais discreta. Em qualquer das situações, diminuirá a margem de manobra da
corporação para a utilização de punições fora-da-lei.
O linchamento e o estupro para estuprador são valores sociais mais gerais, ou seja, eles
estão menos correlacionados com o nível educacional. O estupro para estuprador desfruta
de apoio mais elevado (e no mesmo nível de 40%) para as escolaridades do meio da escala
– primeiro grau, primário e segundo grau – e menos apoio, também no mesmo patamar (de
25 a 30%), para os dois extremos de escolaridade, superior completo e sem instrução.

Tabela 4

As pessoas de escolaridade mais baixa apóiam mais as punições ilegais
do que as pessoas de escolaridade mais alta
Uma pessoa condenada
por estupro ser estuprada
na cadeia pelos outros
presos, é uma situação:
certa

errada

A polícia matar
assaltantes e ladrões
depois de prendêlos, é uma situação:

A polícia bater nos
presos para eles
confessaram os crimes,
é uma situação:

A população linchar
suspeitos de crimes
muito violentos, é
uma situação:

certa

errada

certa

errada

certa

errada

Analfabeto

29

71

40

60

51

49

27

73

Até 4ª série

40

60

35

65

44

56

32

68

De 5ª a 8ª série

45

55

35

65

41

59

33

67

2º Grau

41

59

23

77

31

69

24

76

Superior ou mais

26

74

17

83

14

86

17

83
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UMA MENTALIDADE
BEM ARRAIGADA

UMA MENTALIDADE BEM ARRAIGADA
Muitos irão pensar que a defesa de punições ilegais está relacionada a outros
fatores, tais como o medo de ser vítima de algum tipo de violência, o fato de ter
sido vítima, ou mesmo a avaliação e a confiança que as pessoas têm na polícia.
A lógica é simples, pessoas mais assustadas, pessoas que têm um sentimento de
insegurança mais forte tenderiam a ser mais favoráveis ao “olho por olho, dente por
dente” do que pessoas que se sentem mais seguras. Da mesma maneira, aqueles que
já foram vítimas de assaltos, furtos ou roubo de domicílio apoiariam mais o estupro
para estuprador do que aqueles que não tenham sido vitimados por atos de violência. A confiança e a avaliação da polícia também teriam influência neste tipo de
mentalidade: quanto menor a confiança na polícia, quanto pior a sua avaliação,
mais as pessoas viriam a apoiar os vários tipos de punições ilegais.
O fato é que nada disto está relacionado à elevada legitimidade da Lei do
Talião, o que mostra se tratar de uma mentalidade muito enraizada e efetivamente
dependente da escolaridade.
Fica evidenciado pelos dados da Tabela 5 que as pessoas que já foram vítimas de
assalto à mão armada pensam da mesma maneira que aqueles que não foram vítimas deste crime quanto ao fato da polícia assassinar assaltantes, 29 e 30% respectivamente consideram isto algo certo. A mesma análise foi realizada para outras
vitimizações: roubo de domicílio, roubo de carro, agressão na rua e ser roubado
por um ladrão sem armas. Além disso, as demais punições ilegais também foram
analisadas. Em todos os casos, as diferenças percentuais entre os vitimizados e os
não-vitimizados é estatisticamente irrelevante. Isto refuta de maneira bastante convincente o argumento de que os que são vitimizados defendem mais as punições
ilegais do que aqueles que não foram vítimas de violência.

Tabela 5

A vitimização não tem impacto no apoio a punições ilegais
A polícia matar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los, é uma situação:
certa

errada

Não

29

71

Sim

30

70

Foi vítima de assalto à mão armada:
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Tabela 6

A sensação de insegurança não tem impacto no apoio a punições ilegais
A polícia matar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los, é uma situação:
certa

errada

Opinião sobre a chance de ser assaltado:
Muito pequena/nenhuma

29

71

Pequena

28

72

Grande

29

71

Muito grande

33

67

U

m outro argumento muito difundido é o de que as pessoas que
têm mais medo, isto é, as que se sentem mais inseguras tendem a
apoiar mais as punição ilegais do que as pessoas menos assustadas com a violência. Pelos dados da Tabela 6 pode-se verificar que
isto não é verdade. O apoio ao assassinato de ladrões é da ordem
de 30% tanto para aqueles que acham elevada as chances de serem assaltados quanto para os que se sentem muito seguros.
Também neste caso as informações referentes às outras punições ilegais – tortura, linchamento e estupro para estuprador –
foram analisadas à luz de outras modalidades de sensação de insegurança, como a chance de ter a casa roubada e o nível de segurança atribuído à rua e bairro onde mora. O resultado foi o mesmo daquele encontrado para a vitimização: as diferenças estatisticamente irrelevantes refutaram a crença de que as pessoas que se
sentem mais inseguras apóiam mais a ilegalidade no combate à
violência do que aqueles que se sentem mais seguros.
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Um terceiro argumento muito difundido relaciona a imagem das instituições do combate ao
crime com a defesa de ações ilegais. Segundo este
argumento, quanto pior a imagem das instituições, maior será o apoio a punições fora-da-lei.
Mais uma vez, nota-se que isto não ocorre. Os
dados da Tabela 7 indicam que a confiança na
polícia não tem relação linear com a defesa do
assassinato de ladrões. Fica claro que aqueles que
confiam pouco e os que confiam muito na polícia
apóiam mais as punições ilegais do que a população que confia medianamente na polícia. A surpresa fica por conta daqueles que confiam muito:
são justamente eles que mais defendem que a polícia mate os ladrões depois de prendê-los. Diante do resultado nota-se uma lógica. Exatamente
porque confiam muito na polícia é que mais admitem que ela possa executar um criminoso.
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Uma outra maneira de analisar a imagem da
polícia militar é por meio da avaliação de sua atuação. Crê-se que as pessoas que pior avaliam sua
atuação sejam mais favoráveis ao combate ilegal
ao crime. Também não é isso que ocorre. Vê-se
que não há grande diferença entre aqueles que
avaliam a atuação da polícia como sendo péssima, ruim, regular ou boa. Para todas estas avaliações algo em torno de 30% consideram ser certo
matar assaltantes depois de prendê-los. Apenas na
avaliação ótima é que o patamar de apoio à ilegalidade se eleva bastante: 43% a apóiam! Isto reforça o diagnóstico – bastante lamentável – de
que junto à população que avalia bem a polícia e
confia nela, há a tendência de ser mais tolerante
com ações ilegais da própria polícia (Tabela 8).

Tabela 7

Confiança na polícia militar e apoio a punições ilegais
A polícia matar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los, é uma situação:
certa

errada

Não confia

34

66

Confia pouco

25

75

Confia

28

72

Confia muito

39

61

Nível de confiança na polícia militar:
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Tabela 8

Avaliação da polícia militar e apoio a punições ilegais
A polícia matar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los, é uma situação:
certa

errada

Péssima

30

70

Ruim

26

74

Regular para ruim

29

71

Avaliação da atuação da polícia militar:

Regular para bom

33

68

Boa

29

71

Ótima

43

57

T

odos os argumentos clássicos para explicar as diferenças entre a população no que tange ao apoio à Lei do Talião não se sustentam
diante das evidências. Não é verdade que os vitimizados por crimes
sejam mais a favor à ilegalidade do que os não vitimizados, nem os
que têm mais medo comparando-os aos que têm menos medo, muito menos os que têm uma visão mais negativa da polícia comparando-os aos que têm uma visão mais positiva. Ou seja, a população
brasileira é dividida por valores muito arraigados que tendem a mudar
de maneira muito lenta.
A conjuntura, isto é, aumentar a sensação de segurança, diminuir as taxas de vitimização por meio de políticas públicas, ou melhorar a imagem da polícia, tem um impacto menor do que a elevação da escolaridade média da população. O fato é que o aumento da
escolaridade leva tempo e exige a substituição de gerações.
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á um outro fator, além da escolaridade, que influencia no apoio às punições
ilegais: o nível de religiosidade.
Há uma clara diferença entre as pessoas mais religiosas e as menos
religiosas. Fica evidente que as pessoas mais religiosas são muito mais contrárias a qualquer tipo de punição ilegal do que as pessoas menos religiosas.
Entenda-se religiosidade como sendo expressa por uma combinação de freqüência a missas/cultos religiosos com freqüência de realização de orações.
Quanto mais alguém faz as duas coisas, mais religiosa ela é (Tabela 9).
A ética religiosa e o seu reforço por meio das atividades típicas das
igrejas fazem com que as pessoas cultivem uma visão de mundo mais institucional, isto é, as punições ilegais são menos toleradas. É provável que não
haja razão institucional alguma, ou mesmo que as razões institucionais sejam menos importantes do que as razões humanas. O humanismo religioso
do Novo Testamento, que rejeita o “olho por olho” do Antigo Testamento,
está baseado na regra de ouro: “não façais aos outros o que não queres que
façam a ti”. Estuprar um estuprador, linchar, torturar, assassinar pessoas
indefesas ainda que criminosos, são coisas rejeitadas pela religião cristã,
seja católica ou evangélica. Aqueles que professam o credo cristão com maior
freqüência rejeitam mais estes procedimentos do que os que são menos
praticantes.
No mundo inteiro, pesquisas têm indicado que a religião vem perdendo
influência sobre o comportamento humano. As sociedades estão se tornando mais irreligiosas. Este fenômeno pode também estar acontecendo no
Brasil. Só se pode afirmar isto depois de analisar pesquisas feitas com intervalos de tempo longos, cinco anos ou uma década. O fato é que a religião
cristã sempre foi um importante fator de controle social: controle sobre o
comportamento sexual, sobre o corpo da mulher, domesticação dos empregados face aos patrões além, é claro, de ter moldado a ética de sociedades
inteiras. A perda de poder da religião não apenas nas diversas modalidades
de controle social, mas principalmente na sua capacidade de indicar aos
indivíduos o que é certo e o que é errado põe uma importante questão de
inspiração conservadora: o que tomará o lugar da religião neste papel?
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Até então as interpretações dominantes do Novo Testamento permitiam aos fiéis condenar a tortura, o linchamento e o assassinato de pessoas indefesas. Se a religião perder,
ainda que de forma lenta, sua capacidade de persuadir os
indivíduos acerca disto, então quem os persuadirá? É neste
cenário que a educação escolar se torna fundamental. A ética da cidadania moderna, ensinada desde a pré-escola, prescreve que a maneira correta de lidar com acusados de crimes é por meio das instituições do sistema jurídico, nas
quais os acusados têm direito de defesa. Os trâmites legais
prevêem punições para cada tipo de crime. Não são os indivíduos que punem os criminosos, mas as instituições e as
regras impessoais. Por isso o caráter inaceitável do estupro
para estuprador, do linchamento e do assassinato de pessoas
indefesas, mesmo que suspeitas de terem cometido crimes.

Tabela 9

Religiosidade e apoio a punições ilegais
Uma pessoa condenada
por estupro ser estuprada
na cadeia pelos outros
presos, é uma situação:

A polícia matar
assaltantes e ladrões
depois de prendêlos, é uma situação:

A polícia bater nos
presos para eles
confessaram os crimes,
é uma situação:

A população linchar
suspeitos de crimes
muito violentos, é
uma situação:

certa

errada

certa

errada

certa

errada

certa

errada

Religiosidade alta

31

69

22

78

31

69

19

81

Média alta

38

62

28

72

41

59

27

73

Média baixa

44

56

35

65

42

58

33

67

Baixa

40

60

35

65

34

66

29

71
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Tabela 10

Escolaridade, religiosidade e apoio a punições ilegais
A polícia matar assaltantes e ladrões depois
de prendê-los, é uma situação:
certa

errada

Analfabeto:
Alta
Média alta
Média baixa
Baixa

24
32
46
50

76
68
54
50

Até 4ª série:
Alta
Média alta
Média baixa
Baixa

25
27
38
52

75
73
62
48

De 5ª a 8ª série:
Alta
Média alta
Média baixa
Baixa

29
38
41
31

71
62
59
69

2º grau:
Alta
Média alta
Média baixa
Baixa

20
26
29
22

80
74
71
78

Superior ou mais:
Alta
Média alta
Média baixa
Baixa

10
9
19
27

90
91
81
73

Esta cidadania secular e moderna, que condena as punições ilegais e a tortura, ao que parece, está no Brasil fortemente correlacionada com
a educação de nível superior e em menor grau
com o colegial completo. Em outras palavras, a
incorporação do ideário democrático e liberal
precisa esperar por mais de 11 anos de formação
escolar, quando poderia ser alcançada com apenas quatro ou mesmo oito anos de escolaridade
formal completa. A relação entre escolaridade e
religiosidade mostra que a escolaridade é fundamental para que as práticas ilegais sejam coibidas (Tabela 10).
Dentre as pessoas que têm o nível superior
completo e que são pouco religiosas, 27% acham
certo a polícia matar assaltantes depois de prendêlos. É praticamente a mesma proporção daqueles
que têm escolaridade baixa, os analfabetos ou
48
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quem não tem nenhum grau de instrução formal
concluído, e são altamente religiosos. As pessoas
com superior completo, para qualquer nível de religiosidade, são sempre menos tolerantes com as
punições ilegais do que as pessoas das demais faixas de escolaridade. A única exceção fica por conta de quem completou o ensino médio e é pouco
religioso: 22% apóiam a ação ilegal da polícia contra 27% no nível superior. Esta exceção não invalida a conclusão acerca da enorme importância do
grau de escolaridade, em particular do superior
completo, para que as prescrições da cidadania
moderna sejam defendidas. No Brasil de hoje a
forma mais eficiente para combater o apoio às
punições fora-de-lei é o aumento da escolaridade
da população.
abcalmeida@yahoo.com.br
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“O ENFORCADO”, DE NILTON PINHO

Alexandre Pontieri
Advogado

Consolidando

a

mementos da barbárie
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ual a diferença entre Guantánamo, Abu Ghraib, Favela Naval, Febem de São
Paulo e tantos outros estabelecimentos prisionais do
mundo? Cremos que nenhuma, talvez a localização física. A tortura é uma das
maiores aberrações constatadas desde os primórdios históricos, vigorando, infelizmente, até os dia atuais.
Um dos casos mais famosos, que foi notícia tanto
no Brasil como no exterior, foi o Caso da Favela Naval,
quando, nos dias 6 e 7 de março de 1997, na cidade de
Diadema (SP), policiais militares espancaram, torturaram e mataram o conferente Mário José Josino. Tudo
devidamente registrado pelas câmeras de um cinegrafista, que seriam posteriormente transmitidas pela TV Globo em seu Jornal Nacional1.
A barbárie chamada tortura continua existindo e
alcançando seus objetivos. De acordo com dados do
Human Rights Watch, existe, “segundo grupos brasileiros de direitos humanos, um número significativo de
delegacias policiais no Brasil e talvez até mesmo a maioria delas possua uma cela de tortura. Essa cela é normalmente chamada de sala do pau, em referência à técnica de tortura mais utilizada pela polícia brasileira, o
pau-de-arara. Este consiste de uma barra, na qual a vítima é suspensa por trás dos joelhos com as mãos amarradas aos tornozelos. Uma vez no pau-de-arara, a vítima, normalmente despida, sofre espancamentos, choques elétricos e afogamentos. Afogamento, por sua vez,
é uma técnica de tortura pela qual a cabeça da vítima é
imersa em um tanque de água, ou água é jogada na boca
e narinas da vítima causando a sensação de afogamento.
Segundo aqueles que passaram por tal forma de tortura, a experiência produz uma sensação terrível de morte
iminente”.
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E continua, “durante a pesquisa, a Human Rights
Watch entrevistou dezenas de presos que, de forma convincente, descreveram a tortura em delegacias nos primeiros momentos de suas detenções. Um preso em
Manaus, condenado por tráfico de drogas, descreveu
como fora torturado em uma delegacia, pendurado de
cabeça para baixo por mais de três horas e espancado
com paus até a fratura de suas costelas. Em São Paulo,
presos da carceragem do Depatri descreveram que foram levados à sala de torturas num andar superior onde
retalhos de pano foram postos em suas bocas enquanto
sofriam choques elétricos nas orelhas, pescoços e debaixo dos braços. Mas foi no estado de Minas Gerais onde
ouvimos as mais consistentes e convincentes denúncias
de tortura. Com freqüência, os presos entrevistados
permaneciam nas mesmas delegacias onde sofreram os
abusos, expostos ao contínuo contato com seus torturadores.”2
O difícil é saber: por quê se recorre tanto ao uso da
tortura, apesar de todos os avanços humanísticos3?
1. Blat, José Carlos; Saraiva, Sérgio – O Caso da Favela Naval –
Polícia contra o povo.
2. Disponível em: www.hrw.org/portuguese/reports/presos/
delegacias.htm
3. O Relatório sobre Tortura na Febem de São Paulo do Instituto
Latino Americano das Nações Unidas para prevenção do delito e
tratamento do delinqüente, disponível em: www.ilanud.org.br, assim dispõe: “Em várias vistorias realizadas pelo Ministério Público,
Judiciário e entidades de direitos humanos na Febem Imigrantes/SP,
em 1998e 199, forma encontrados equipamentos de tortura como
máquinas de choque, paus, barras de ferro, cabos de enxada, fios de
cobre e correntes. Segundo relatório da Anistia Internacional: “O
espancamento de adolescentes é ocorrência freqüente, muitas vezes
durante a noite. Alguns monitores mantêm uma reserva de paus e
barras e ferro para esse fim. Após os espancamentos é comum os
adolescentes serem obrigados a tomar banho frio a fim de limitar o
aparecimento de hematomas”.
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Sempre atuais as lições de Michel Foucault ao descrever que “o suplício tem então uma função jurídicopolítica. É um cerimonial para reconstituir a soberania
lesada por um instante. Ele a restaura manifestando-a
em todo o seu brilho. A execução pública, por rápida e
cotidiana que seja, se insere em toda a série dos grandes
rituais do poder eclipsado e restaurado (coroação, entrada do rei numa cidade conquistada, submissão dos
súditos revoltados): por cima do crime que desprezou
o soberano, ela exibe aos olhos de todos uma forma
invencível. Sua finalidade é menos de estabelecer um
equilíbrio que de fazer funcionar, até um extremo, a
dessimetria entre o súdito que ousou violar a lei e o
soberano todo-poderoso que faz valer sua força. Se a
reparação do dano privado ocasionado pelo delito deve
ser bem proporcionada, se a sentença deve ser justa, a
execução da pena é feita para dar não o espetáculo da
medida, mas do desequilíbrio e do excesso; deve haver,
nessa liturgia da pena, uma afirmação enfática do poder
e de sua superioridade intrínseca. E esta superioridade
não é simplesmente a do direito, mas a da força física
do soberano que se abate sobre o corpo de seu adversário e o domina. Atacando a lei, o infrator lesa a própria
pessoa do príncipe: ela – ou pelo menos aqueles a quem
ele delegou sua força – se apodera do corpo do condenado para mostrá-lo marcado, vencido, quebrado”.4
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E o mesmo Foucault nos traz um relato de um caso
de tortura ocorrido na França antiga:
“Damiens fora condenado (a 2 de março de 1757) a
pedir perdão publicamente diante da porta principal
da Igreja de Paris (aonde devia ser) levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; (em seguida), na dita
carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí
será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e
barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca
com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo
de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo,
cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu
corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos
e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento”.5

4. Foucault, Michel. Vigiar e Punir. Editora Vozes, 24ª Edição, pp. 42
e 43.
5. Foucault, Michel. Vigiar e Punir. Editora Vozes, 24ª Edição, p. 9,
citando Pièces originales et procédures du procés fait a Robert-François Damiens, 1757, t. III, p. 372-374.
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A tortura no Brasil, como obtenção de meio de
provas por intermédio da confissão e como forma de
castigo a prisioneiros, existe desde os tempos de seu
descobrimento pelos portugueses, no ano de 1500, tendo os índios que aqui habitavam, sofrido com os novos tratamentos trazidos do velho continente.
Nos dois períodos ditatoriais republicanos, de 1937
a 1945 (o chamado Estado Novo) e entre 1964 e 1985
(a ditadura militar ), a prática da tortura não só passou
a alcançar opositores políticos de esquerda, como sofisticou-se nas técnicas adotadas. No final dos anos 60 e
início dos anos 70, as ditaduras militares do Brasil e de
outros países da região criaram a chamada Operação
Condor, para perseguir, torturar e eliminar opositores6.
Receberam o suporte de especialistas militares norteamericanos, ligados à CIA, que ensinaram novas técnicas de tortura para obtenção de informações. A Escola
das Américas, instalada nos EUA, foi identificada por
historiadores e testemunhas como um dos centros de
difusão de técnicas associadas à prática da tortura e maustratos7.
Em seu livro de memórias, o ex-presidente Ernesto
Geisel afirmava:
“(...)que a tortura em certos casos torna-se necessária, para obter informações. (...) no tempo do governo
Juscelino alguns oficiais, (...) foram mandados à Inglaterra para conhecer as técnicas do serviço de informação inglês. Entre o que aprenderam havia vários procedimentos sobre tortura. O inglês, no seu serviço secreto, realiza com discrição. E nosso pessoal, inexperiente
e extrovertido, faz abertamente. Não justifico a tortura, mas reconheço que há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a praticar a tortura, para obter determinadas confissões e, assim, evitar um mal maior”8.
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Conforme citado no trabalho elaborado por Cecília Maria Bouças Coimbra9, em 1971, foi elaborado pelo
Gabinete do Ministro do Exército e pelo seu Centro
de Informações (CIEx) um manual sobre como proceder durante os interrogatórios feitos a presos políticos10.
Alguns trechos apontavam que:
“(...) O interrogatório é uma arte e não uma ciência
(...). O interrogatório é um confronto de personalidades. (...). O fator que decide o resultado de um interrogatório
é a habilidade com que o interrogador domina o indivíduo,
estabelecendo tal advertência para que ele se torne um cooperador submisso (...). Uma agência de contra-informação não é um tribunal da justiça. Ela existe para obter
informações sobre as possibilidades, métodos e intenções de grupos hostis ou subversivos, a fim de proteger
o Estado contra seus ataques. Disso se conclui que o
objetivo de um interrogatório de subversivos não é fornecer dados para a justiça criminal processá-los; seu
objetivo real é obter o máximo possível de informações. Para
conseguir isso será necessário, freqüentemente, recorrer a
métodos de interrogatório que, legalmente, constituem violência. É assaz importante que isto seja bem entendido
por todos aqueles que lidam com o problema, para que
o interrogador não venha a ser inquietado para observar as
regras estritas do direito (...)”11.

6. Relatório – A Tortura no Brasil; Comissão de Direitos Humanos –
Câmara dos Deputados / Brasil
7. Relatório – A Tortura no Brasil; Comissão de Direitos Humanos –
Câmara dos Deputados / Brasil
8. O Globo – 19 de Outubro de 1997, p. 12
9. Coimbra, Cecília Maria Bouças.Tortura no Brasil como Herança
Cultural dos Períodos Autoritários – proferida no Seminário Internacional sobre a Eficácia da Lei da Tortura / STJ
10. Este documento, considerado “confidencial”, foi encontrado
nos Arquivos do DOPS do Paraná, pela professora Derley Catarina
de Luca
11. Gabinete do Ministro, Centro de Informações do Exército –
Manual de Interrogatório. Apud Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos – ALERS – Relatório Azul – P.A., Assembléia Legislativa,
1998, p. 285
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O “Relatório Azul”, documento produzido pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, citando o célebre relatório “Brasil, nunca mais”, informa que pelo
menos 1.918 prisioneiros políticos atestaram terem sido
torturados entre 1964 e 1979. Este documento descreve 283 diferentes formas de tortura utilizadas pelos órgãos de segurança à época12.
Com a redemocratização, em 1985, cessou a prática da tortura com fins políticos. Mas as técnicas foram
incorporadas por muitos policiais, que passaram a aplicá-las contra os presos comuns, os “suspeitos” e os detentos. Pode-se, portanto, afirmar que a tortura existente hoje no Brasil, principalmente “contra negros e
pobres”, é herdeira de uma tradição totalitária e foi intensificada durante o Estado Novo e a ditadura militar.
Como bem definiu o ex-Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro, “o estado de direito – como
o próprio nome diz – exige que seus agentes ajam sempre de acordo com o direito, isto é, dentro dos limites
da lei e segundo a Constituição, visando à realização da
justiça. A violência policial tem historicamente gerado
as maiores violações de direitos humanos no País. A
criminalidade resulta, então, em alguns casos, de suposto combate ao próprio crime”13.
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Apesar de todos os relatórios apresentados e noticiados diariamente, recente pesquisa do Instituto DataFolha14 mostra que aumentou a tolerância dos moradores da cidade de São Paulo com a tortura. O percentual dos que concordam com a frase “pessoas suspeitas
nunca devem ser torturadas” caiu de 78%, em 1997,
para 72%, hoje. E a taxa dos que concordam com as
frases “às vezes pessoas suspeitas devem ser torturadas
para confessarem seus crimes” e “pessoas suspeitas sempre devem ser torturadas” oscilaram, de 15% para 17%
e de 5% para 7%, respectivamente.
Pessoas suspeitas nunca devem ser torturadas
1997: 78%
Atualmente: 72%
Ás vezes pessoas suspeitas devem ser torturadas
para confessarem seus crimes
1997: 15%
Atualmente: 17%
Pessoas suspeitas sempre devem ser torturadas
1997: 5%
Atualmente: 7%
Na região do bairro do Morumbi/Butantã, o percentual dos que acham que, dependendo da situação, a
tortura é aceitável, chega a 24%, sete pontos percentuais
acima da média, enquanto o dos que acham a tortura
inaceitável é de 64%, oito pontos abaixo da média.
12. Relatório – A Tortura no Brasil – Comissão de Direitos Humanos
– Câmara dos Deputados / Brasil
13. O Estado de São Paulo, 04/10/1997 – Estado de Direito e Direitos Humanos
14. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/datafolha
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A Comissão possui em seus registros diversos dossiês elaborados por entidades de direitos humanos relacionando as denúncias de tortura. Além deles, há dezenas de processos administrativos abertos na Comissão,
objetivando acompanhar a apuração das denúncias. Ao
todo, são mais de 100 casos registrados na CDH. Para
uma amostragem, selecionamos alguns desses casos e
que servem para demonstrar como tem sido esta prática criminosa no Brasil.
Vítima: J. I. S. S. – Preso em 24 de outubro de
1995 pela Polícia Federal em Fortaleza, sob acusação
de porte de drogas, foi encontrado morto, no dia 25
de outubro, nas dependências da Superintendência da
Polícia Federal, com graves lesões no tórax, abdômen e
pescoço. O laudo do IML confirmou lesões corporais,
no entanto concluiu pela ausência de elementos que
pudessem configurar a tortura. Posteriormente, um laudo independente, realizado pela equipe de legistas da
Universidade de Campinas (Unicamp), confirma que
J. I. morreu em decorrência de espancamento. Oito
policiais foram indiciados. Na defesa judicial, a polícia
tentou forjar uma versão de que o rapaz foi morto por
um companheiro de cela, o que foi posteriormente
desmentido. A União reconheceu sua responsabilidade e, num caso até então inédito, concedeu à família da
vítima uma pensão mensal.
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Vítima: P. A. F. – No dia 9 de junho de 1996, foi
detido por policiais estaduais em Manaus sob a suspeita de envolvimento em crime de latrocínio. Quatro
policiais civis foram identificados pela vítima, todos
lotados na Central de Informações da Polícia Civil na
cidade de Manaus. O laudo do IML comprovou que a
vítima foi torturada. Os policiais colocaram um saco
de lixo na cabeça da vítima na tentativa de asfixiá-lo
enquanto desferiam socos e pontapés. As sessões de
tortura se repetiram por mais outras vezes enquanto a
vítima encontrava-se nas dependências policiais. Em
1998 a corregedoria de polícia instaurou inquérito para
apurar a conduta dos policiais.
Vítimas: W. J., C. O. e D. J. A. F. – No dia 29 de
setembro de 1997, foram as vítimas abordadas por seis
policiais militares na cidade de Itamaraju, Bahia, entre
eles o subcomandante local, sargento, cabos e soldados. As vítimas foram surpreendidas pelos policias que
não vestiam a farda. Os policiais estavam procurando
quem tinha baleado um policial e roubado um parque
de diversão. Os rapazes foram levados para as margens
de um rio e sofreram várias tentativas de afogamento,
juntamente com espancamentos. Foi instaurado na Procuradoria de Justiça da Bahia procedimento para apuração dos crimes.

15. Relatório – A Tortura no Brasil; Comissão de Direitos Humanos
– Câmara dos Deputados / Brasil.
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Vítima: M. B. A. – Em 1º de janeiro de 1997, a
vítima foi presa por policiais militares lotados no município de Chupinguaia, Estado de Rondônia, e levado
ao quartel da cidade. Lá foi trancado em uma sala por
três policiais fardados e torturado com choque elétrico e
pancada. Em razão da tortura, perdeu 90% da audição.
Foi ameaçado de morte, caso quisesse processar os policiais. O Ministério Público instaurou procedimento.
Vítima: S. B. S. – A vítima participou de um assalto a banco na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba. A quadrilha rendeu policiais militares e civis
juntamente com a delegada da Polícia do município.
Os policiais conseguiram reverter a situação e prenderam toda a quadrilha resultando, no entanto, na morte
de dois assaltantes. A vítima e os demais assaltantes foram detidos e levados para a cadeia pública da cidade,
onde sofreram todo o tipo de tortura como espancamento, choque elétrico, telefone etc. Os policiais justificam suas atitudes como uma forma de revidar a ação
da quadrilha. A vítima S. sofreu diversas sessões de tortura e por intermédio de advogado e do próprio Ministério Público solicitou a realização de exame de corpo e
delito no IML, porém este não foi realizado.

Vítima: J. R. C. L. – No dia 14 de setembro de
1999, a vítima foi presa por policiais militares, na cidade de Pedregal, Estado de Goiás, juntamente com um
menino de 9 anos de idade. Não havia denúncia formulada contra a vítima e tudo indica que a mesma foi confundida pelos policiais. Os dois foram presos perto da
residência de J. R. e levados ao quartel da cidade do
Novo Gama. No quartel, J. R. foi brutalmente torturado. As sessões de tortura foram assistidas pelo menino
que relatou o fato posteriormente ao Ministério Público. O menino descreveu como eram as dependências
do quartel. Após este depoimento, os policiais ensejaram mudanças no interior do estabelecimento com o
intuito de não confirmar a declaração do menino. Porém, a perícia realizada confirmou a versão do menino.
Dois dias após a detenção, foi encontrado o corpo da
vítima com marcas de tortura e sem os órgãos genitais, num lugar ermo da cidade. O mesmo foi enterrado como indigente. A família e instituições procuram
durante meses o paradeiro da vítima. A elucidação do
caso somente foi possível porque a perita, responsável
pelo exame cadavérico, identificou a autoria do corpo. Os policiais nunca assumiram a detenção arbitrária. O Ministério Público de Goiás teve uma atuação
eficiente e pediu a prisão de nove policiais, que já eram
envolvidos em outros crimes contra a administração
da justiça.
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Vítima: A. C. S. – Foi preso, sob a acusação de
roubo, em dezembro 1999, e levado para a Delegacia
de Polícia de Valparaíso de Goiás onde sofreu várias
sessões de tortura. Posteriormente, foi transferido para
a delegacia de polícia de Luziânia, cidade vizinha onde,
segundo testemunhas de outros presos e familiares, recebeu mais torturas, que teriam sido consentidas pelo
próprio delegado de polícia responsável. Representantes da CDH junto com familiares da vítima e o promotor de justiça visitaram o preso, constataram as torturas e colheram a termo o depoimento da vítima. Posteriormente, a CDH foi informada que o depoimento
do mesmo havia sumido do procedimento administrativo instaurado pela Secretaria de Segurança Pública de
Goiás. A corregedoria da Polícia Civil arquivou a denúncia.
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Vítima: W. S. S. – A vítima é menor e foi detido
durante três dias numa delegacia comum da polícia civil que não é especializada nos direitos do menor, como
determina o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
O fato ocorreu em junho de 1999, em Xinguara, município do Estado do Pará. Na delegacia, o jovem sofreu
violência física e psicológica por policiais civis. A mãe
do adolescente e sua representante legal sequer tiveram
o direito de falar com a vítima durante os dias de detenção. Nunca houve qualquer processo judicial criminal instaurado contra o menor. Os policiais alegavam
que o jovem usava drogas e que daria informações importantes de traficantes, por isso foi detido. A vítima,
com as torturas sofridas, ficou com problemas psiquiátricos e necessita de tratamento até os dias de hoje. Também ficou com deficiências físicas. O Ministério Público do Pará instaurou procedimentos para apurar as denúncias de tortura.
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Um dos diplomas mais importantes que tratou
sobre a tortura foi a Declaração Universal dos Direitos
do Homem, de 10.12.1948, do qual o Brasil é signatário. A ONU, em 1984, em Nova York, aprovou a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis Desumanos ou Degradantes, que foi adotada pelo Brasil em 1991 (Decreto 40, de 15.02.1991).
Logo em seguida proclamou-se a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (OEA), que entrou em vigor no Brasil em 1989 (Decreto 98.386, de
09.11.1989)16. O Brasil também é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica) adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre
Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22
de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil em 25 de
setembro de 199217. A Constituição brasileira a ela fez
referência (art. 5º, inc. XLIII), equiparando sua prática
aos crimes hediondos18.
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O Brasil também é signatário da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura (Adotada em
Cartagena das Índias, Colômbia, em 9 de dezembro de
1985, no Décimo Quinto Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral).19

16. Em breve estudo comparado, a Ley Orgânica 10/1995, de 23 de
noviembre – Código Penal Espanhol, artigo 174 assim dispõe: “1 –
Comete tortura la autoridad o funcionario público que abusando de
su cargo, y com el fin de obtener uma confesión o informácion de
cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la sometiere a condiciones o
procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier outro modo atenten contra su integridad
moral. El culpable de la tortura será castigado com la pena de prisión
de dos a seis anos si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres
anos si no lo es. Además de lãs penas senãladas se impondrá, en todo
caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce anos. 2 – En
las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o
corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior”.
17. Pacto de San José da Costa Rica, Artigo 5º: Direito à integridade
pessoal. 1 - Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral. 2 - Ninguém deve ser submetido a torturas,
nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à
dignidade inerente ao ser humano.
18. Constituição Federal, art. 5º, XLIII: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem.
19. Disponível em: www.oas.org
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Até chegarmos na Lei 9.455/97, tivemos alguns projetos de lei por parte do Congresso tratando sobre o
assunto:
- Projeto de Lei do Senado Federal 28, de 1987, do
Senador Jamil Haddad
- Projeto de Lei do Senado Federal 2.423, de 1989, do
Senador Nélson Carneiro
- Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 837, de 1991,
do Deputado Sigmaringa Seixas
- Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 1.035, de
1991, do Deputado Vivaldo Barbosa
- Projeto 4.783, de 1990
- Projeto 2.464, de 1991, do Deputado Hélio Bicudo
- Por fim, sobreveio o Projeto 190/1995, do Senador
Júlio Campos no qual se baseou a Lei nº 9.455, de 7
de abril de 1997. (Define os crimes de tortura e dá outras providências)
Lei Estadual (São Paulo) nº 10.726, de 8/1/2001 (Dispõe sobre indenização a pessoas detidas sob a acusação de terem participado de atividades políticas no
período de 31 de março de 1964 a 15 de agosto de
1979, que tenham ficado sob a responsabilidade de
órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá outras
providências)

Resolução nº 42, de 13/6/2001, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (Dispõe sobre o procedimento a ser adotado nas denúncias
de atos de tortura, maus-tratos de natureza similar, inclusive mortes, na forma tentada ou consumada, em
relação aos sentenciados das diversas Unidades Prisionais do Estado de São Paulo)
Portaria nº 1.000, de 30/10/2001, do Ministério da
Justiça do Brasil (Estabelece, no âmbito do Ministério
da Justiça, diretrizes para o combate à prática de tortura em todo o território nacional).
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Lei nº 9.455 de 7 de abril de 1997
Define o Crime de Tortura e dá outras Providências
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Constitui crime de tortura:
I – constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental; a) com o fim de obter informação, declaração ou
confissão da vítima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c ) em
razão de discriminação racial ou religiosa.
II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena: reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem submete pessoa
presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento
físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal
ou medida de caráter preventivo.
§ 2º - Aquele que se omite em face dessas condutas,
quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre
na pena de detenção de um a quatro anos.
§ 3º - Se resulta lesão corporal de natureza grave ou
gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se
resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4º - Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I – se o crime é cometido por agente público; II – se o
crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e
adolescente; III – se o crime é cometido mediante seqüestro.
§ 5º - A condenação acarretará a perda do cargo, função
ou emprego público e a interdição para seu exercício
pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6º - O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de
graça ou anistia.
§ 7º - O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo
a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em
regime fechado.
Art. 2º - O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o
crime não tenha sido cometido em território nacional,
sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente
em local sob jurisdição brasileira.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se o art. 233 da Lei nº 8.069, de 13 de
Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Brasília, 07 de Abril de 1997; 176º da Independência e
109º da República.
Fernando Henrique Cardoso
Nelson A. Jobim
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As propostas a seguir relacionadas foram selecionadas
entre as apresentadas à V Conferência Nacional de Direitos Humanos, por diferentes autores, e em outros
eventos recentes da área no Brasil.
1. Instituir o exame de corpo de delito nas pessoas presas ou detidas, logo após os interrogatórios, para verificar se houve tortura para extrair confissão;
2. Entidades deverão entrar com ações de perdas e danos contra os Estados onde se derem atos de tortura
por agentes públicos ou sob sua direção; será definida
data anual simbólica para ingresso simultâneo de ações;
3. Responsabilização judicial do Estado pela proteção
às vítimas e testemunhas de tortura, prevendo indenização e apoio psicológico às vítimas;
4. Mudanças na formação dos policiais, valorizando
conteúdos sobre direitos humanos e propiciando acesso aos modernos métodos científicos de investigação;
5. Criação de Ouvidorias independentes e com recursos adequados para as polícias em todos os Estados e
nos presídios;
6. Criação de mecanismos de controle externo das polícias militar e civil, exercidos pelo Ministério Público;
7. Democratização da polícia e combate à impunidade,
incluindo a transferência, da Justiça Militar para a Justiça Comum a competência sobre lesões corporais de
qualquer natureza;
8. Substituição do inquérito policial por apuração coordenada pelo Ministério Público;
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9. Desvinculação dos Institutos Médico Legais e dos
Institutos de Criminalística, em todo o território nacional, dos organismos policiais; com vista a oferecer-lhes
autonomia administrativa, funcional e orçamentária,
visando ao aperfeiçoamento dos laudos periciais, especialmente nos casos de tortura;
10. Difundir amplamente a Educação em direitos humanos entre agentes públicos, escolas em todos os graus,
por meio da mídia etc;
11. Criar mecanismos mecanismos para apuração e sanção de funcionários, guardas, carcereiros, policiais e
outros, que espancam e torturam presos (adultos) e adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, combatendo a impunidade desfrutada por estes
agentes do Estado;
12. Realizar campanhas públicas e pressionar os governos estaduais para a instalação e funcionamento da
Defensoria Pública, para oferecer assistência jurídica de
qualidade a todos os presos pobres e carentes;
13. Garantir inspeções por reconhecidas ONGs de direitos humanos e instituições públicas nacionais e internacionais, para assegurar transparência ao sistema prisional-penitenciário;
14. Promover a capacitação de agentes do Estado antitortura, através de discussões, cursos, seminários, conferências etc;
15. Ampliação para todos os Estados do Brasil do
Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.

20. Disponível em: http://www.camara.gov.br/cdh.
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A tortura com certeza é uma das mais odiosas práticas de degradação humana. É um problema cultural, e
demora para mudar tal situação. Apesar da existência
da lei 9.455/97, muitos juízes ainda classificam crimes
que poderiam ser considerados tortura como lesões
corporais, abuso de autoridade (praticado por policiais) ou mesmo constrangimento ilegal21.
Apesar de todos os avanços do homem nas mais
diversas áreas do conhecimento humano e tecnológico,
os ensinamentos de Beccaria ainda continuam atuais,
principalmente diante do retrocesso encontrado em
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certas esferas do Poder, ao dizer que, “quem, ao ler a
história, não se arrepia de horror com os bárbaros e
inúteis tormentos, friamente, concebidos e executados
por homens que se diziam sábios? Quem pode deixar
de estremecer até em sua parte mais sensível, ao ver
milhares de infelizes que a miséria, provocada ou tolerada por leis que sempre favoreceram uma minoria e
ultrajaram uma maioria, forçou a um desesperado retorno ao primitivo estado de natureza? Acusados de
delitos impossíveis criados pela ignorância temerosa ou
julgados culpados apenas de fidelidade aos próprios
princípios, esses infelizes acabam dilacerados por lentas
torturas e premeditado requinte, por homens dotados
dos mesmos sentidos e, por conseguinte, das mesmas
paixões, num alegre espetáculo para uma multidão fanática”.22
apontieri@yahoo.com

BIBLIOGRAFIA E FONTES DE PESQUISA
Beccaria, Cesare. Dos Delitos e das Penas
21. Relatório Alternativo de entidades dos Direitos Humanos sobre
Tortura no Brasil trata da falta de aplicação da lei de tortura. Disponível em: www.ilanud.org.br: “O Governo reconhece que a maior
parte dos casos de tortura nem são classificados com tal nem são
processados ou punidos enquanto tal. Como o Relatório Oficial
observa, referindo-se aos casos de abuso ali citados, “vários desses
crimes ficam impunes, em decorrência de um forte sentimento de
corporativismo nas forças policiais para apurar e punir os agentes
envolvidos com a prática da tortura”. Mas o próprio Relatório Oficial
reconhece que o problema é muito mais sério do que essa afirmação
anterior quer fazer crer. Ainda segundo o Governo, “Dentro do
período de levantamento de informações desse relatório – de abril de
1997 a novembro de 1998 – não se tinha conhecimento de aplicação
de sentença condenatórias com base na Lei de Tortura”. Dizendo de
modo mais claro, apesar do reconhecimento oficial da seriedade do
problema, e da avaliação mais recente feita pelo Relator Especial para
a Tortura, que a tortura no Brasil é sistemática e generalizada, no
período considerado pelo governo a impunidade foi absoluta!”
22. Beccaria, Cesare. Dos Delitos e das Penas, São Paulo, Editora
Martins Fontes, 1998, p. 94.

Blat, José Carlos; Saraiva, Sérgio – O Caso da Favela Naval –
Polícia contra o povo.
Coimbra, Cecília Maria Bouças.Tortura no Brasil como Herança Cultural dos Períodos Autoritários – proferida no Seminário
Internacional sobre a Eficácia da Lei da Tortura / STJ. Disponível em www.cjf.gov.br
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O que dizer sobre “soldados
corporativos” e especialistas civis na área de
segurança? O digno leitor há de ter percebido a grande
celeuma levantada pela mídia diante da “descoberta” de

O fato é que no Afeganistão, o chefe de Estado nada

que o governo dos Estados Unidos e empresas privadas

mais é do que o prefeito de Cabul. Isso porque quando

estão a contratar especialistas em diversos ramos da área

Sua Excelência resolve colocar seus distintos pés em áreas

de segurança e, especificamente, soldados de aluguel para

fora do perímetro da capital, de imediato é instalada acir-

agirem em lugares tais como o Iraque e entre as rochas

rada concorrência entre as milícias do Talibã, grupos ar-

desoladas do Afeganistão.

mados ligados a senhores da guerra regionais, forças da

Reparem bem que aponto uma distinção. Existem os

Al-Qaeda e lideranças tribais, todos envidando calorosos

especialistas na área de segurança e os soldados de alu-

esforços no intuito de antecipar o inevitável encontro en-

guel. Espero mais adiante conseguir explicitar a relevância

tre o chefe de Estado afegão e Alá, o misericordioso e

de tal diferenciação. Fontes provenientes da impressa e de

compassivo.

organizações internacionais presumem que o número des-

Não podendo contar com guardas afegãos suficiente-

ses contratados pode, somente no Iraque, alcançar a cifra

mente confiáveis, o governo, por aconselhamento norte-

de 18.000 pessoas atualmente. No Afeganistão, a guarda

americano, fia-se nos serviços dos para-militares de alu-

presidencial é integralmente confiada aos para-militares

guel estrangeiros. Nas fotos dos jornais e revistas, é fácil

privados.

reconhecê-los. Estão sempre com indefectíveis óculos de
sol, cabelos curtos, coletes e portanto armas automáticas
de pequeno calibre. Contrastam vivamente contra a paisagem humana coalhada de turbantes, barbas e burkas predominante na capital, Cabul. Esses profissionais não se preocupam em manterem-se incógnitos ou agir furtivamente.
E as empresas as quais pertencem apresentam elaborados
sites na internet com fotos, lista de clientes satisfeitos que
incluem governos e corporações privadas, bem como longos elencos de serviços na área de segurança que seus
empregados são capazes de realizar.
Já os conteúdos dos documentários de televisão e das
densas reportagens em jornais e revistas se repetem invariavelmente. Aponta-se o problema, enumeram-se os governos contratantes e as empresas que providenciam tais
serviços; logo depois, se inicia um desfile de depoimentos
de especialistas, historiadores, membros de organizações
de defesa dos direitos humanitários e militares. Todos, inclusive os realizadores das reportagens, se precipitam em
fazer uso do termo “mercenário” para a qualificação dos
protagonistas do problema.
Mas o simples uso do termo “mercenário” e o asco que
tradicionalmente provoca nas mentes das pessoas comuns,
não nos esclarece inteiramente ou permite perceber com
nitidez os meandros e as complexidades da questão. Nem
todos os profissionais que portam armas e recebem remuneração por esse serviço podem ser qualificados de mercenários. Basta a lembrança das forças armadas dos EstadosNação e as polícias, por exemplo. E o que dizer dos técnicos
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Os especialistas civis eram encarregados de treinar os
servidores militares nas mais efetivas (e desmoralizantes
para os presos) técnicas de interrogatório e, muitas vezes,

civis em informática? Estes operam computadores associa-

conduziam pessoalmente as seções. Os soldados eram ades-

dos a sistemas de mísseis, aparelhos de detecção e interfe-

trados em providenciar seções de “amaciamento” dos prisi-

rência eletrônica ou mesmo os drones – aeronaves telegui-

oneiros antes do interrogatório. Por se esmerarem em es-

adas encarregadas do trabalho de reconhecimento, tam-

pancar, humilhar e desorientar os presos, recebiam entusi-

bém capazes de efetuar ataques em pequena escala quando

asmados “tapinhas nas costas” de seus instrutores. Segun-

armadas com mísseis hellfire. Podem eles, com facilidade,

do os “assessores” civis contratados, os militares estavam

ser igualmente adjetivados como meros mercenários? Tal-

fazendo um esplêndido trabalho. As investigações dão des-

vez o qualificativo mercenário seja carregado demais de

taque a dois sinistros personagens: Steven Stefanowicz e

lembranças repugnantes e em virtude disso, ficamos impe-

John Israel. O segundo sujeito citado é acusado de ter pes-

didos de fazer uma análise razoável do assunto, diagnosti-

soalmente estuprado um menino iraquiano em Abu Ghraib.

cando toda a sua complexidade e propondo sugestões con-

Stefanowicz, Israel e muitos outros consultores civis da área

cretas para o enquadramento do problema.

de inteligência trabalhavam em Abu Ghraib sob a chancela

Problema? A velha prática de Estados e corporações pri-

do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que con-

vadas valerem-se de profissionais da área de segurança e

tratara empresas tais como a CACI International e a TITAN

para-militares não pertencentes aos quadros do serviço

para conduzir o serviço de “endurecer com os iraquianos”.

público seria de fato um preocupante problema? Bem, exa-

Para maiores detalhes sobre o assunto, basta recorrer a

minemos alguns fatos recentes para encararmos a ques-

uma boa ferramenta de busca na internet e digitar os no-

tão. As denúncias sobre torturas contra prisioneiros na pri-

mes das empresas ou dos personagens citados. Uma outra

são de Abu Ghraib no Iraque, inicialmente deram a enten-

boa possibilidade é ler o livro de Seymour M. Hersh, Ca-

der que os responsáveis pelos atos degradantes contra pre-

deia de comando. Hersh, hoje um jornalista “setentão”, foi

sos, exibidos largamente em fotos pela internet, eram ex-

o responsável pela denúncia do “Massacre da aldeia de Mi

clusivamente militares dos Estados Unidos. Apontou-se para

Lay” durante a Guerra do Vietnã1. Finalmente trechos do

o despreparo de sargentos, cabos e soldados pertencentes

relatório das investigações dirigidas pelo general Taguba

372 companhia da Polícia Militar, constituída por rapazes e

descrevem todo o cenário dos abusos e desgraças de Abu

moças da Guarda Nacional. Estes quase sempre são pes-

Ghraib.

soas de condição muito pobre – miserável mesmo para os

Portanto, estamos diante de um problema que se ma-

padrões da sociedade norte-americana – originárias de áreas

nifesta por meio de diferentes facetas. Nem Stefanowicz,

rurais de estados “caipiras” como Maryland, Virgínia Oci-

muito menos Israel são mercenários típicos. Em nada se

dental e Arkansas, por exemplo. Suas deficiências educaci-

parecem com os “selvagens cães de guerra” usando boinas

onais e incapacidade de assimilar adequadamente o trei-

militares modelo Montgomery e vestindo jaquetas camu-

namento do exército seriam os elementos causadores do

fladas. Se vistos de bermuda e chinelos, sentados em suas

abuso.

varandas esperando pelo jornal dominical, seus aspectos

Porém, a seqüência das investigações e a interferência

se assemelham mais a pacatos aposentados do que com

de experientes jornalistas nas pesquisas em torno do caso,

homens habituados as agruras dos combates. Aprenderam

trouxe à tona dois importantes detalhes: em primeiro lu-

a sua “arte”, ou servindo nas forças armadas ou nas agên-

gar, constatou-se a presença em Abu Ghraib – e porque

cias de inteligência governamentais. Uma vez desligados

não também em Guantanamo e nos presídios afegãos? –

do serviço público, são convidados a ingressar nas corpora-

de pessoal civil contratado pertencente a empresas de se-

ções de segurança privadas. Os ordenados são polpudos e

gurança; em segundo, parcialmente em virtude da primei-

a dinheirama é proveniente dos cofres públicos.

ra constatação, os maus tratos contra os prisioneiros não
foram motivados apenas pelo “despreparo” ou sadismo da
soldadesca caipira. Evidentemente houve uma decisão do

1. HERSH, Seymour. Cadeia de comando. Rio de Janeiro, Ediouro, 2004.

Departamento de Defesa em “endurecer” com os prisioneiros, e a presença dos especialistas civis na prisão era
uma conseqüência disso.
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Claro que um jurista vetusto sempre poderá lembrar
que os guerrilheiros da resistência iraquiana e integrantes
da Al-Qaeda, por exemplo, não são reconhecidos como

O confuso e promíscuo convívio entre militares e civis

membros de forças armadas regulares de um Estado-Na-

contratados pode causar algum desconforto em setores das

ção, e por isso, não desfrutam da cobertura emanada dos

forças armadas. Em 2004, oficiais de alta patente da JAG –

artigos das Convenções de Genebra que protegem os pri-

Judge Advocate General’s – procuraram organizações de

sioneiros de guerra. Não passam de criminosos e terroris-

direitos humanos para manifestar sua preocupação com o

tas. Contudo, de um lado, as organizações que zelam pe-

uso crescente e generalizado de contratados civis nos inter-

los direitos humanos repetem até causar enfado nos ouvin-

rogatórios dos presos. Aqui, fora o rebuscado fraseado da

tes que a legalidade impõe que os prisioneiros tenham seus

necessidade da “ defesa da honra da farda”, nos embre-

direitos humanos básicos respeitados; e os oficiais da JAG,

nhamos em um terreno que devido a seriedade dos ele-

por seu lado, temem que nas guerras futuras – o bom sen-

mentos, nada tem de pura “conversa de advogado”: o go-

so nos inclina a concordar que elas de fato acontecerão –

verno permite que assessores de inteligência civis tenham

tratamento idêntico seja dispensado aos militares norte-

livre acesso às dependências das prisões. Os civis, muito

americanos capturados pelo inimigo.

embora estejam fora das linhas da hierarquia militar, res-

Neste sentido, o exemplo das prisões militares norte-

paldados pelos comandantes das prisões – que por sua vez,

americanas em Cuba e no Oriente demonstra que os civis

acatam as determinações de seus próprios chefes – passam

contratados representam de fato um problema espinho-

a orientar os soldados nos procedimentos junto aos presos.

so. E o debate segue adiante. De um lado, técnicos da

Os abusos vêm à tona e passam a ser estampados nas

ONU, a Cruz Vermelha Internacional e diferentes associa-

manchetes de jornais e noticiários da televisão no mundo

ções de defesa dos direitos humanos condenando vee-

todo. Abre-se o inquérito, os soldados são punidos e de-

mentemente tal prática. De outro, os governos, corpora-

sonrados. Mas nem o governo, cuja política inspirou o pro-

ções privadas contratantes e as empresas de segurança e

blema, ou mesmo os assessores civis que orientaram os

de arregimentação de pessoal afirmando que agem estri-

soldados podem ser processados facilmente.

tamente dentro da lei. No meio, os especialistas que, exi-

Assim a natureza de tal relação avilta a reputação das

bindo fleuma e sossego, ressaltam em primeiro lugar, que

forças armadas perante o mundo inteiro, a presença de

nada disso é novidade, e em segundo, que não há legis-

civis exercendo autoridade no seio de estabelecimentos

lação internacional específica que regulamente as ativi-

militares, arruina os velhos padrões de hierarquia e as Con-

dades, seja das empresas de segurança, seja o comporta-

venções de Genebra, as quais os Estados Unidos são signa-

mento dos indivíduos contratados para ações vinculadas à

tários, que determinam como deve ser o tratamento dos

área de segurança.

prisioneiros nas áreas em conflito, são irremediavelmente
atiradas ao lixo.
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laria ligeira númida – a mais formidável do Mediterrâneo

Apontamentos históricos

da época – impôs às bem arrumadas legiões romanas sucessivas derrotas. A Batalha de Cannas (216 a.C), é consi-

Os especialistas não erram ao apontar a veneranda an-

derada a obra prima de todas as batalhas campais. O ini-

tiguidade da prática. Por volta de 1700 A.C, o Egito viu seu

migo é sujeito a um duplo envolvimento, e o esmagamen-

“esplêndido isolamento” abalado pelo ataque de bandos de

to de seus flancos é seguido por cerco e aniquilação. Can-

estrangeiros – geralmente conhecidos como “hicsos”, que

nas foi uma vitória dos mercenários oriundos principalmen-

impuseram seu controle especialmente na região do Delta

te das áreas da periferia econômica.3

do Nilo por 100 anos. Os príncipes egípcios do sul, tendo

Em fins da Idade Média até o século XVIII, o padrão de

como base de poder a região de Tebas, acabaram reassu-

recrutamento na periferia se manteve. Os venezianos bus-

mindo o comando do país e submetendo os estrangeiros.

cavam seus soldados mercenários nos Bálcãs, especialmente

Porém tiveram de adotar na panóplia egípcia os componen-

na Albânia de onde vinham seus “esclavões” . O sultão

tes que fundamentaram a vantagem inicial dos hicsos no

otomano também escolhia seus mercenários entre os po-

campo de batalha: o cavalo e o carro de guerra. O problema

vos balcânicos. Conforme sabemos, os sérvios, croatas e

é que os egípcios não estavam habituados a lidar com cava-

eslovenos continuam a exibir nutrida disposição em “topar

los, e as áreas dos arredores do Nilo não eram muito apra-

brigas”, mesmo em nossos dias.4 O sacro imperador roma-

zíveis para a acomodação da cavalhada. A opção foi manter

no-germânico fiava-se nos alemães, especialmente os lan-

os cavalos e recrutar os condutores e tratadores dos mesmos

dsquenets. Usando roupas coloridas e calções bufantes, os

nas regiões do litoral da Líbia. Como a economia da Líbia

landsquenets portando alabardas, machados ou longos es-

não era grande coisa, as tribos da região divisaram de ime-

padagões formaram a espinha dorsal dos exércitos impe-

diato as vantagens comparativas de tratarem dos cavalos e

riais no esmagamento da emplumada cavalaria francesa

fornecerem os condutores de carros necessários para o exér-

na batalha de Pavia (1525) e na bem-sucedida defesa de

cito do faraó. Em outras palavras, ou era isso ou então o

Viena contra o sultão otomano (1683).5

duro trabalho nas minas do interior.2
Evidentemente não temos como afirmar que a prática
de contratação de mercenários nasceu no Egito antigo. Mas
desde esse período remoto da história, estabeleceu-se um
padrão. As áreas da “fímbria econômica”, onde as populações dispõem de parcos recursos para a garantia da sua
sobrevivência sempre foram bons mananciais para o recrutamento de mercenários. Aníbal Barca de Cartago incendiou a Itália na Segunda Guerra Púnica contra os romanos
(218 – 204 a.C). Dispondo de um exército integrado por
infantes celtiberos, gauleses, gregos e contando com cava-

2. Para a importância e as modificações ocorridas em virtude do uso dos
cavalos e dos carros de guerra nas campanhas militares da antigüidade ver:
KEEGAN, John. Uma história da guerra. São Paulo, 1993, Companhia das
Letras, pp 203-225.
3. Para bons detalhes sobre as campanhas de Aníbal e sua estrutura
militar, ver: CONNOLLY, Peter. Greece and Rome at war. London, Greenhill
Books, 1998, pp 157-159.
4. Para o exército otomano, ver: COLES, Paul. Os turcos na Europa. Lisboa,
Editorial Verbo, 1980.
5. Sobre os landsquenets, ver: MELEGARI, Vezio. Great Regiments. London, Weidenfeld and Nicolson, 1969, p.56.
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em que o governo não tinha uso para os regimentos escoceses, estes, em grupo ou individualmente, podiam ser recrutados por contratadores profissionais emprestando seu
turbulento temperamento a serviço de um bom pagador
em qualquer parte do mundo.6
Quanto aos especialistas de aluguel, durante muito tempo os mais requisitados foram os mestres de cerco, e após
a difusão da pólvora, os mestres metalúrgicos-artilheiros.
Durante o período medieval, nenhum empreendimento se
comparava em grau de dificuldade a uma campanha de
cerco. O assalto direto contra os muros de uma fortaleza
era uma opção por demais perigosa e sangrenta. Havendo
dinheiro disponível, o melhor mesmo era contratar um
mestre de cerco. Tal profissional dispunha de bom conheciNa lista de notórios mercenários provenientes das áre-

mento em engenharia e edificações. Sabia orientar a cons-

as periféricas, é impossível deixar de mencionar aqueles

trução das máquinas de assédio e definir os lugares onde

que obtiveram maior êxito e fama: os suíços. Os duros

as mesmas deveriam ser postadas. Diagnosticava os pon-

montanheses dos cantões helvéticos descobriram sua voca-

tos mais frágeis nos muros adversários e conduzia os im-

ção para o combate, durante a grande revolta contra seus

portantes trabalhos de sapa para a construção de trinchei-

suseranos borguinhões. No campo de Laupen (1339), a

ras de proteção aos sitiantes ou mesmo no planejamento

infantaria suíça, empunhando longos piques (entre 3,5 e

dos trabalhos necessários para “minar” a muralha. Minar

5,5 metros), esmagou a cavalaria senhorial de Borgonha,

consistia em cavar um túnel subterrâneo até os alicerces de

conquistando uma vitória que causou grande impressão por

uma torre, por exemplo – os mesmos eram feitos de ma-

toda a Europa. O fato é que apenas 1800 infantes haviam

deira – e atear-lhes fogo com o objetivo de provocar um

derrotado 3000 cavaleiros pesados.

desabamento.

Assim, a opção de empregarem-se como soldados de

Quando houve a difusão da pólvora e o desenvolvi-

aluguel era muito mais apetitosa do que lutar contra o ter-

mento da artilharia, os mestres de cerco começaram a ser

reno montanhoso de sua terra natal na labuta espinhosa

substituídos por mestres metalúrgicos – artilheiros. Nos pri-

de amanhar a terra e criar animais. Logo, nenhuma corte

mórdios os canhões e bombardas eram tão pesados que

européia que se prezasse podia deixar de se dar ao luxo de

seu transporte de um lugar a outro era inviável. Optava-se

possuir algumas companhias de mercenários suíços aluga-

então ou por desmontá-los ou fundi-los nas localidades em

dos. Em tempos em que os príncipes ampliavam seu poder

que o cerco iria acontecer. O sultão dos turcos foi um dos

e ainda não podiam contar com a fidelidade de seus súdi-

primeiros soberanos a possuir um trem de artilharia com-

tos, nada melhor do que contar com os suíços. Na qualida-

pleto. Henrique V da Inglaterra, famoso por sua vitória con-

de de estrangeiros, os suíços estavam apartados das leal-

tra os franceses em Azincourt (1415), era também um ad-

dades locais e das fidelidades costumeiras. Quando devi-

mirador fervoroso da artilharia e de suas potencialidades.

damente pagos, geralmente se sentiam imbuídos de uma

Os mestres de cerco e metalúrgicos-artilheiros são os an-

fidelidade canina em relação ao dono da mão que lhes

cestrais de alguns dos especialistas modernos que prestam

dispensava os ricos donativos.

serviços aos militares, tais como os especialistas em com-

Os reis de França e Gustavo Adolfo da Suécia aprecia-

putação, engenheiros e outros.7

vam recorrer aos escoceses. A pobreza das terras da Escócia
era célebre, e seus habitantes haviam ao longo do tempo
se tornado bons lutadores, seja em virtude das regulares
querelas entre os diferentes clãs, seja devido aos seus graves desentendimentos com os ingleses. Após a coroa britânica ter definitivamente sujeitado a Escócia, nos momentos
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6. Ver: PARKER, Geoffrey. Military Revolution. Nova York, Cambridge University Press, 1988.
7. Sobre as habilidades do rei Henrique V como artilheiro e sobre a tecnologia dos canhões em seus primórdios, ver: SEWARD, Desmond. Henry V as
warlord. London, Penguin books, 1987.
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castelo de Chinon, junto ao rio Loire. Lá estava depositado
todo o tesouro dos Plantagenetas. Dispondo desses fundos, o rei poderia levar adiante a ação que lhe garantiria a
vitória sobre os rebeldes e seus aliados: a contratação de
Uma segunda regra geral que governa o “mercado de

10 mil mercenários brabantinos. Uma vez contratados e

serviços militares alugados” é que outra fonte de recruta-

pagos com as cintilantes moedas plantagenetas, os bra-

mento são as áreas muito populosas e que por isso a dis-

bantinos, tal como pragas, invadiram as terras dos prínci-

puta pela terra e por empregos é muito acirrada. As socie-

pes e barões rebeldes, queimando, pilhando e causando

dades gregas antiguidade, desde meados do século VIII a.C,

todo o mal que puderam. Logo os senhores rebeldes se

sofriam graves problemas em virtude de um aumento de-

alarmaram com os prejuízos, os camponeses reclamaram

mográfico. Os excedentes populacionais em face as parcas

devido ao aumento de suas misérias e o clero ameaçou

e pobres terras da península grega impulsionaram um vas-

com os raios do céu e os fogos do inferno caso a confusão

to movimento de colonização. Comunidades gregas se es-

não terminasse.

palhariam pela orla do Mediterrâneo, as ilhas e o mar Ne-

O primeiro a desistir foi o rei da França – afinal, para

gro. As atividades econômicas se diversificaram sobrema-

ele, perder para Henrique já se tornara um hábito. Com a

neira, e após os helenos terem demonstrado a efetividade

defecção francesa, a rebelião feneceu. Henrique discipli-

de sua infantaria contra os exércitos persas, um largo mer-

nou os filhos e quanto à rainha Eleonor, trancafiou-a na

cado para mercenários gregos se abriu em todo o mundo

torre de Salisbury. Engaiolando a rainha, o rei Henrique

antigo. Em outras palavras, o serviço como mercenários era

demonstrava que não só sabia vencer guerra civis, mas

uma válvula de escape para as multidões de homens adul-

aprendera igualmente como evita-las.8

tos que certamente padeciam grandes dificuldades para
encontrar uma ocupação.

Os brabantinos, “disponíveis como moscas”, originavamse das regiões densamente povoadas e já naquela época

Mais adiante, durante a Idade Média, podemos exami-

bastante urbanizadas da Flandres. A Itália apresentava qua-

nar um episódio que se enquadra em nosso segundo caso.

dro semelhante. Os condottieri, que durante o renascimento

Em 1173, o rei Henrique II da Inglaterra viu-se envolvido

comandariam companhias de mercenários para os princi-

em uma guerra civil contra os membros de sua própria fa-

pados e repúblicas da península, arregimentavam a maior

mília. Sua esposa Eleonor (a grande arquiteta da revolta),

parte de seus soldados na Itália mesmo.9

juntamente com os filhos do casal real, o mais velho, tam-

Uma terceira fonte de mercenários se abria após o tér-

bém chamado Henrique, Ricardo e Godofredo, aliaram-se

mino das grandes guerras e com as desmobilizações dos

ao rei Luís Capeto de França e ao conde de Flandres contra

exércitos. Para não termos de ir muito longe, após a derro-

o rei Henrique. As rusgas familiares entre os Plantagenetas

ta definitiva de Napoleão em Waterloo (1815), soldados

eram notórias, porém precisamente daquela vez, o rei Hen-

desmobilizados de todas as nações envolvidas no conflito

rique viu-se em apuros. Toda a Aquitânia, o Poitou, a Bre-

tornaram-se disponíveis para combater nas campanhas de

tanha e senhores da Inglaterra descontentes com os pesa-

independência da América Latina. Após a Segunda Guerra

dos impostos levantavam-se contra o ele. O soberano Ca-

Mundial, mercenários participaram em grande número dos

peto e o conde flamengo se aproveitaram das desventuras

tumultos e combates da descolonização. Na África em par-

familiares dos Plantagenetas para implodir ou ao menos

ticular, tornaram-se um terrível problema. Na antiga colô-

abocanhar alguns nacos do Império Angevino. Dentre os

nia belga do Congo, entre 1960 e 1967, as companhias de

domínios dos Plantagenetas, somente a Normandia manteve-se firme ao lado do velho rei Henrique.
A Henrique, contudo, jamais faltaram os ardis. Subordinou toda a sua estratégia a duas táticas bem definidas. Em
primeiro lugar, deixaria que os barões normandos se defendessem como pudessem durante algum tempo. Isso

8. Ver: MEADE, Marion. Eleonor de Aquitânia. São Paulo, Editora Brasiliense, 1991.
9. Sobre os mercenários italianos do Renascimento, ver: MALLETT, Michael.
“O condottiero” In: GARIN, Eugenio. O homem renascentista. Lisboa,
Editorail Presença, 1991.

manteria ocupados partes importantes dos exércitos coligados contra ele. Sua segunda opção era a mais decisiva.
Henrique devia, a todo custo, manter o controle sobre o
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A Quarta e última fonte são os egressos das forças armadas regulares. Dispondo de treinamento militar e muitas vezes especializados em campos sensíveis e importantes – tais como armamento, comunicações, planejamento,
inteligência, logística, treinamento de tropas, etc – tais profissionais podem ser procurados pelas corporações de segurança e prestar serviço em diferentes áreas do mundo.
Este caso é sem dúvida o mais freqüente em nossos dias.
Encontramos referências acerca de ex-militares norte-americanos, ingleses, italianos ou franceses trabalhando em
grande número para as empresas de segurança. Após o
esfacelamento do império soviético, muitos militares russos
desmobilizados foram atraídos pelas oportunidades desse
mercado que, após o 11 de setembro, realmente conheceu
uma expansão. Ao mesmo tempo, há uma procura por
militares de países do Terceiro Mundo também. Os chilenos
são recrutados em grande número. E os jornais brasileiros
noticiaram largamente a ação de companhias recrutadoras
estrangeiras procurando contratar “soldados corporativos”
em grande número – fala-se de uma seleção de 500 pessoas – em nosso país.

Os não mercenários
mineração européias, especialmente a Union Minière du

Com o propósito de diminuir a confusão e clarear os

Haut Catanga, aliados a principal tribo da província de

caminhos, vale a pena definir claramente o que vem a ser

Catanga, os balunda, tentaram subtrair as riquezas mine-

um mercenário apontando para aqueles que definitivamente

rais da região do controle do recém instalado governo con-

não o são. Na teoria política, o vulto de maior peso que

golês. Obtendo fundos da CIA, que antipatizava o governo

liderou as vozes de condenação ao mercenarismo foi Ma-

com fortes inclinações socialistas de Patrice Lumunba, as

quiavel. O pensador florentino produziu pesadas invectivas

companhias de mineração e a liderança balunda contra-

contra o sistema de aproveitamento de soldados pagos e

tam mercenários de nacionalidade belga, francesa e sul-

dedicou um livro inteiro, “A arte da guerra” ao trabalho de

africana para atuar em Catanga. O Congo transformou-se

manifestar seu asco em relação aos mercenários que gras-

no palco para líderes mercenários famosos e que após o

savam na Itália. No diálogo entre Cosimo Rucellai e Fabri-

término do conflito no país, atuaram em diferentes lugares

zio Colonna, grande cabo de guerra da península, Maquia-

da África. Figuras como o coronel francês Roger Faulques –

vel usa o segundo personagem para enunciar os contornos

ex-membro do regimento de pára-quedistas da Legião Es-

de sua repugnância em relação à soldadesca paga. O pe-

trangeira ou o irlandês, Mike Hoare, que durante a Segun-

ríodo é longo, porém vale a pena que o examinemos em

da Guerra Mundial pertenceu ao Comando 5 da brigada

detalhe:

dos Chindits, que combateu sob as ordens do general Orde
Wingate na Birmânia.

10

...por não ser a guerra uma ocupação por meio da qual
se possa sempre ganhar a vida de maneira honrada, não
deve ser encarada como ocupação por ninguém, a não ser

10. Coleção Guerra na paz. Rio de Janeiro, Rio Gráfica Editora, 1984, vol. 3.

por príncipes ou governadores; e, se tal governante for pessoa sensata, não permitirá que nenhum de seus súditos ou
cidadãos façam dessa última sua única profissão – na verdade, nenhum homem bom jamais o fez, pois decerto não é
possível denominar homem bom quem, para se sustentar,
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militares se encarregava do resto. Em parte, devemos creditar ao desenvolvimento tecnológico e, por conseguinte, a
melhoria extraordinária das armas de fogo a abertura que
adota uma profissão que obrigue a ser sempre voraz, frau-

proporcionou a convocação das massas para as tarefas mi-

dulento e cruel, como, naturalmente, devem ser – seja qual

litares. Adestrar um camponês, por mais rude que fosse,

for sua patente – todos os que fazem da guerra o seu meio

em marchar para frente, carregar, atirar e recarregar leva-

de vida. A guerra não os sustentará em tempos de paz e,

va apenas três semanas e algumas seções de pontapés e

assim, precisam esforçar-se por evitar a paz ou esforçar-se

linguajar pitoresco de sargentos-majores sempre prontos a

ao máximo para acumular o bastante durante a guerra para

transformar recrutas “molóides” em soldados.

que não lhes falte sustento quando a guerra acabar. Mas

Mas o avanço tecnológico que facilitou o manuseio das

nenhuma dessas opções parece compatível com o bem co-

armas de fogo, não revogou o princípio de que fazer a

mum; quem resolve acumular o suficiente em tempos de

guerra é uma das atividades mais complexas e perigosas

guerra para sustentar-se até a morte deve ser acusado de

empreendidas pela espécie humana. A expansão numérica

roubo, assassinato e muitos outros atos de violência contra

dos exércitos e armadas navais, o aumento da complexida-

os amigos, bem como contra os inimigos; e, ao esforçar-se

de das operações e o alcance maior das campanhas man-

por evitar a paz, os comandantes devem recorrer a muitos

tiveram a necessidade do Estado em se apoiar no concurso

truques e artifícios mesquinhos para enganar aqueles que os

de profissionais. È nesse ponto que os ditames de Maquia-

empregam. Mas se esses comandantes fracassarem em seus

vel são postos de lado pela realidade histórica. E as institui-

intentos, e descobrirem que não conseguem evitar a paz, é

ções políticas e militares modernas produziram um freio

freqüente acontecer que, quando param de receber seu sol-

legal na tentativa de controlar e “domesticar” as possibili-

do e não conseguem mais se sustentar, estabelecem-se de

dades de abuso e as “maldades” da parte dos profissionais

maneira ilícita como mercenários e, sem escrúpulos, saqueiam

militares: o código de leis militar, que estabelece um esta-

toda uma província sem dó nem piedade.11

tuto especial para a profissão das armas e os enquadra nos

A opinião de Maquiavel é clara. O campo da guerra e
das tarefas relativas à segurança diz respeito apenas aos

padrões rígidos de disciplina e hierarquia típicos das instituições militares.

príncipes e aos governantes, isto é , ao Estado. Ao mesmo

Inclino-me em favor da opinião de que os profissionais

tempo, exclui qualquer possibilidade de considerar a profis-

das armas sujeitos aos códigos de leis militares estipulados

são das armas algo honroso e probo. Segundo ele, quem

pelas autoridades do Estado não podem ser qualificados

vivia disso era necessariamente malvado e ladrão. Maqui-

como mercenários. Alguns analistas e historiadores consi-

avel era um homem escaldado pelas depredações materi-

deraram, por exemplo, as unidades de cipaios – soldados

ais, humanas e pela confusão política que os comandantes

nativos engajados nos exércitos coloniais europeus e trei-

de mercenários que se faziam príncipes e suas turbulentas

nados no estilo ocidental – e a Legião Estrangeira Francesa

companhias causavam à Itália.

como tropas mercenárias. Divirjo de tal posição. Os cipaios

Mas o processo histórico ocidental infletiu na direção da

do velho exército britânico do império das Índias, os dois

criação dos Estados-Nação. A Revolução Francesa trouxe à

regimentos de gurkas recrutados no Nepal que ainda pres-

superfície a figura do cidadão-soldado. Os prussianos ins-

tam serviço ao Reino Unido e os soldados da Legião Estran-

tauraram o sistema de conscrição – isto é, todo o cidadão

geira Francesa estavam (no caso dos cipaios indianos) e

do reino devia se sujeitar durante uma parte de sua vida às

estão sujeitos (no que se refere aos gurkas e aos legionári-

obrigações militares. Paulatinamente os mercenários foram

os) aos regulamentos militares dos exércitos britânico e fran-

sendo substituídos. As multidões parisienses trucidaram os

cês. Isto é, no campo das definições acerca da diferencia-

guardas suíços; os alemães, fardaram seus camponeses. O

ção entre os profissionais das armas, estar enquadrado ou

advento do patriotismo e do nacionalismo encarregou-se

não nas leis militares estipuladas pelo Estado-Nação faz

de estabelecer uma mentalidade capaz de angariar a fide-

toda a diferença.

lidade das massas, mesmo armadas até os dentes, à nação e aos governantes. A férrea disciplina das instituições

11. MAQUIAVEL, Nicolau. A arte da guerra. Rio de Janeiro, Campus, pp.
13-14.
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Assim, um governo assolado por uma guerra civil pode, ao
capturar mercenários contratados pelas facções rebeldes,

Quanto às pendengas atuais

cuidar do caso exemplarmente e desencorajar a presença
de soldados de aluguel em seu território.

Conforme apontamos ao longo desse trabalho, as opor-

Mas o problema se torna espinhoso no momento em

tunidades de negócios para as empresas de segurança,

que um governo legal contrata mercenários e utiliza-os contra

soldados de aluguel e especialistas de diferentes áreas do

parcelas de sua própria população. Ou quando uma força

ramo “vão muito bem, obrigado”. O 11 de setembro e a

de ocupação estrangeira faz uso dos serviços de soldados

opção norte-americana pela política de “intervenção pre-

de aluguel no território sob o seu poder. Os juristas do ramo

ventiva” abriram suculentos horizontes para os profissionais

do direito internacional público que me perdoem, mas es-

do ramo. Tradicionalmente as forças armadas dos Estados

tamos vivendo na arena internacional, um período inquie-

Unidos terceirizam os serviços de apoio e estabelecem es-

tantemente bicudo. Em tempos de “Guerra Assimétrica”, o

treitas parcerias com empresas privadas. A Halliburton Cor-

Direito de Guerra e as convenções que procuram proteger

poration colabora com o Pentágono há 60 anos, e muitos

as populações em áreas em conflito simplesmente perde-

dos contratos para prestação de suporte logístico e estabe-

ram eficácia. De um lado, grupos radicais procuram explo-

lecimento de sistemas de segurança privados para oleodu-

dir toda Madri e mandar pelos ares pizzarias. De outro,

tos no Iraque foram abiscoitados pela empresa.

autoridades de Estados que tradicionalmente se arvoram

Nos dias atuais, a problemática quanto à ação das cor-

como democráticos praticam sistematicamente a tortura de

porações de segurança privadas se desdobra em dois níveis

presos – incluindo aí os meramente suspeitos – e adotam

de debate. O primeiro, que vem crescendo desde fins da

atém mesmo campanhas de “assassinato seletivo”, isto é,

década de 70 do século passado, aponta para a progressi-

a execução do sujeito sem que o mesmo seja levado às

va usurpação por parte do setor privado de funções tradici-

barras dos tribunais para que as provas sejam arroladas e

onalmente levadas a cabo pelo poder público. Desse modo,

se garanta seu direito de defesa.

o fenômeno da expansão das atividades das empresas de

O certo é que na arena das relações e convenções in-

segurança no mundo não pode ser entendido como um

ternacionais, a observância das convenções que garantem

caso isolado. Isso certamente deve ser interpretado como

os direitos humanos provavelmente não está avançando

parte de um contexto mais geral de “um novo arranque do

em nosso tempo, e sim recuando. Pode ser que hoje, neste

capitalismo”, cujas práticas empresarias gozam de um revi-

tópico em particular, estejamos em uma posição pior do

gorado arsenal de argumentos a respalda-las. Porém, não

que há 20 ou 30 anos. Qualquer situação parecida com um

é difícil de entender o juízo de quem considera esse ramo

“estado de direito internacional” ou próxima a um “sistema

de atividades sensivelmente mais importante do que os

de paz perpétua” imaginado por Immanuel Kant é tão re-

demais. Afinal de contas, a “privatização da segurança” é

mota quanto as chances do selecionado de futebol malga-

coisa séria pois pode corroer (e segundo os críticos, isto já

xe lograr êxito em conquistar a próxima copa do mundo na

está acontecendo) o mais importante pilar de sustentação

Alemanha.

do poder do Estado: o monopólio da violência legal.

Quanto ao problema da ação das empresas de segu-

O segundo nível se esboça na preocupação das organi-

rança privada, dos mercenários e dos diferentes especialis-

zações multilaterais tais como a ONU e a Cruz Vermelha

tas na área, muito provavelmente tudo continuará como

diante da inexistência de convenções internacionais que

está. Nenhuma potência de peso esboça qualquer interes-

regulamentem as atividades das corporações de seguran-

se em aceitar ou propor projetos que regulamentem tais

ça, dos especialistas e dos “soldados corporativos”. O raio

atividades em âmbito internacional. E nem a ONU nem

de ação dos tribunais dos Estados é eminentemente terri-

qualquer outra instituição multilateral dispõe de força polí-

torial. Em 1976, foi realizado em Luanda, capital de Ango-

tica suficiente para forçar a mão e avançar no assunto. En-

la, o julgamento de 13 mercenários que prestavam serviço

quanto isso, o cidadão interessado pode continuar a se di-

à FNLA (Frente Nacional pela Libertação de Angola). O

rigir a uma banca de jornais variada e recheada de novida-

mercenário mais graduado, o “coronel Callan”, cujo nome

des situada na Avenida Rio Branco ou na Paulista e adquirir

verdadeiro era Costas Georgiou, natural de Chipre mas

seu exemplar da Soldier of fortune. Nos classificados certa-

detentor de cidadania britânica, foi condenado à morte e

mente encontrará as mais novas oportunidades de empre-

executado. Os demais, cidadãos britânicos e norte-ameri-

go para os profissionais do ramo.

canos, foram sentenciados a longas temporadas na prisão.
scalercio@link.com.br
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A
MESA
Ela atraiu meu olhar como uma imposição, como uma ordem, como uma danação:
olhe-me, veja-me aqui, perca o sossego. E o meu olhar apenas obedeceu e eu o segui.
Ela estava na diagonal esquerda da mesa, portanto oposta e distante. Eu a olhava e
olhava e quase nada, quase nada, discernia do rosto que poderia ser bonito, feio certamente
não era, mesmo a pele, a esta distância, parecendo maltratada, marcada, não sei. Mas
nada marcante demais na mulher que, com certeza, bonita não é. Mas é mais jovem – dez,
doze... – até quinze anos menos que eu que vou entrando na idade em que mais se lembra
que se sonha. Mas ainda vivemos. Bastante bem até. Sem grandes sonhos tormentosos,
desejos insones, insaciedades mornas e úmidas, dores de crescimento, dores de busca,
dores de espera. E toda aquela falta de coragem de dizer, contar, partilhar, enfraquecer,
aceitar ou chorar. A juventude é um prazer doloroso. Mais um, por favor.
E ela não me olha. Já passou os olhos por mim e viu que a olho, obediente, fascinado,
cativo. Então não me olha. Decidiu que não vai me olhar. Deve estar detestando minha
fixação e é terrível, uma covardia observar essa sua determinação, essa sua disciplina de,
uma vez decidida a não me olhar, não me olhar! Isso dói. Isso machuca. Não tanto por não
me olhar mas por conseguir não me olhar. Eu nunca consigo. Decido e não mantenho.
Algumas vezes é preguiça, outras, vício, muitas, curiosidade, várias, covardia. Mas não
consigo, minhas decisões valem tanto quanto sei lá o que possa valer tão nada. Agora, por
exemplo... Já decidi não olhar, já decidi tentar chamar sua atenção, já decidi pigarrear,
tossir, decidi falar com o homem ao meu lado que não imagino quem seja como não imagino quem sejam todos nesta sala. Meu anfitrião não chega, atrasado já quinze, talvez mais
minutos, e eu não conheço ninguém aqui. Mas o fato é que estou mudo, impávido, impassível, imóvel e não tiro os olhos dela nem para beber ou pedir mais um, por favor.
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esmo agora, obsessivo, não sou capaz nem de parar de olhá-la nem de ter
vontade de morrer de vergonha porque isso já deve estar constrangendo a
ela e, pior, acho mesmo pior, a todos, que devem, todos, estar me olhando
como o louco que não tira os olhos da pobre moça acuada. Todos não tiram os olhos de
mim como eu, aqui sozinho, não tiro os olhos de cima dela. Sofrer uma covardia é a
pena dos covardes, a fome a danação dos gulosos, a sede o inferno dos bêbados, a
saudade a condenação dos apaixonados, vou refletindo sobre minha existência enquanto olho para sua possível beleza, sua possível graça, sua possível volúpia, sua possível
vontade de viver, sua possível alegria, sua possível coleção de qualidades que daqui eu
olho, sem ver, sem saber, sem conhecer, sem alcançar.
Daqui não vejo seu corpo, quero dizer, não vejo suas pernas, suas ancas, seus quadris,
sua barriga, sua altura, nem posso dizer se ela é angulosa, volumosa, reta, curva, torta,
altiva, sestrosa, redonda, carnuda, gorda, magra, sim, porque uma mulher sentada é um
perigo, como pode nos enganar uma mulher sentada, da mesma forma que podemos até
mesmo dizer, em alguns casos extremos, a nacionalidade de uma mulher ao ver as mulheres como ficam de pé, como são ao andar. Mesmo seu colo não posso ver, ela usa um xale,
nem bem vejo seus cabelos, que ela prendeu num coque, ou a cor de seus olhos e a sua
expressão, porque ela usa óculos e como ela conversa com alguém que está ainda mais
além, para lá vira seu rosto e eu então mal e mal percebi o desenho de seus lábios, e como
são importantes para a felicidade de um homem o desenho dos lábios da mulher a quem ele
dedica seu olhar, mesmo que este seja distante ou obsessivo. Se ao menos entender melhor
seu colorido, sim porque o colorido de uma mulher determina muito mais da metade de
nosso destino, vá amar uma mulher cinza, tente esquecer uma mulher que tenha as cores
de um pêssego e use vestidos rodados e azuis, nasça de uma mãe desbotada, case com uma
dessas que combinam, da cabeça aos pés, uma mesma cor, tons mais fortes sobre mais
fracos, sapatos, cintos, meias, os botões da blusa e, pode mesmo acontecer, os cabelos, tom
sobre tom, isto é uma infelicidade. Preciso vê-la mas se ponho os óculos todos os presentes
jogarão todo tipo de coisas em mim, um vexame, uma humilhação, uma cena que cada um
repetirá incontáveis vezes pela vida afora para uma multidão de ouvintes estarrecidos e
gargalhantes até que tenha sido minha única função existir para provocar gargalhadas. Que
exercício, que ginástica, que artifício absurdo posso usar para perceber seus cheiros, seus
cheiros todos, os que presumo mais insuportavelmente deliciosos, mesmo partindo do suposto de que terei sorte e ela não está usando perfume, mesmo numa noite de cerimonial
rigoroso, elegâncias escovadas, penteadas, alisadas, passadas, repassadas, encomendadas
meses atrás e provadas três vezes, lustradas, polidas, dispendiosas, caras, despropositais,
exorbitantes, irresponsáveis e, finalmente, exibidas?
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Eu a olho e imagino então que ela me olha, rápido, como de passagem, mas seus olhos
vão lá longe de mim, passeando pelo salão, fingidamente – tenho absoluta certeza – procurando alguém que não encontra e então, fingindo que caminham esses olhos, devagar,
devagarzinho voltam até a mim e de novo me olham. Dessa vez, imagino, sonho aqui
paralisado, ela sorri discreta, displicente, para mim. É assim, não é?, que elas fazem...
Discretas, lentas, metódicas, detalhadas, carcereiras da minha vontade, conduzem cada
palavra e gesto destas cenas sedutoras... E eu, mesmo mais velho, mesmo presumidamente
mais experiente, mesmo mais hormonalmente agressivo e fisicamente mais avantajado,
mesmo fálico, mesmo barbado e engravatado, mesmo desafiadoramente olhando e olhando essa mulher diagonal, em um instante amuo, encabulo, minguo, acanho, tremo, ruborizo
e, ninguém seria capaz de supor, abaixo o olhar. Este é o sinal, ela e eu sabemos (é como
imagino), que o casal está feito.
Eu me levanto, todos me olham, contorno a mesa, puxo ligeiramente sua cadeira e ela se
levanta, com um aceno discreto da cabeça despede-se de todos, sorri, pega a bolsa, começa a andar, devolvo a cadeira à mesa, caminho firme, preciso, passos maiores e tomo a sua
frente e ela toma meu braço com a mão e me segue como seguirá comigo de tal forma
próxima, de tal maneira delicada e permanente ao segurar meu braço que ninguém, nem
mesmo eu, e nunca terei certeza se ela mesma, saberá se me segue ou me conduz. É como
sonho.
E então ramalhetes de flores, delícias secretas de monjas mudas e reclusas, e então
beijos esparramados, suavidades insuportavelmente teimosas, asperezas medidas, planos,
estratégias, promessas, juras, para a vida inteira, toda a que restar. E filhos, e filhas, e cães
e bonecas e patins, peixes não porque sou capaz de chorar de tanta pena, cores de cortina,
marcas de automóveis, formas de pagamento, receitas de bolo, infusões, expectorantes,
febres, colégios, quermesses, patins, vigílias, fotografias, álbuns e álbuns, um cunhado competitivo, uma cunhada fascista, planos de viagens, economias, contenções, prestações e um
ciúme insuportável de um certo prestimoso garçom em Paris e uma balconista espanhola,
ele fedia, ela tinha buço. Uma felicidade infinita, imerecida, despropositada, injusta com a
humanidade, impura, tanta que merecia ser pecado, a síntese de todos menos a ira e a
usura e a inveja, o oitavo, capital. Um dia, velhos, netos criados, patrimônio acumulado,
organizado para legar, dormindo abraçados, não vêem tremer a seda do dossel, não ouvem
estalar o madeirame, não sabem que os pássaros agitam-se, que a terra adensa-se, que
uma fúria divina brota do fundo mais fundo do peito de quem acorda ao mesmo tempo em
que a mais envolvente percepção, como uma música triste, como uma criança chorando,
como se a terra se curvasse, como se a terra abrisse, como se o mar engolisse tudo e a todos
e desaparecesse a ilha no fundo azul do Adriático e eles fossem, para sempre, parte da
catástrofe, mas como uma lenda, bela e de amor. Imagino.
Ah... ele chegou.
Mais um, por favor.
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GALERIA
CRUZEIRO
Adalgisa. Sua saia plissada, rodada, pouco abaixo do joelho. Sua
saia verde, sua cintura fina, seu cinto largo, de couro vermelho, com
cheiro de couro, e que rangia quando ela o apertava.
Não sei o que escrevo. Não sei por qual razão ou motivo, coisas
muito distintas, como se sabe. Principalmente, não sei para quando
escrevo. Porque as coisas têm seus tempos, isso é o que importa
entender. Quando esquecemos os tempos, as coisas gritam. Esperneiam, as coisas fora dos seus tempos.
Não se trata de utilidades, de funções das coisas, mesmo aquelas
escritas. Trata-se dos seus momentos. Quando não serão vivas nem
não-vivas, nem mortas nem não-mortas – é inadiável saber os contrários das coisas, antônimos são a maior confusão das línguas. O
que seca as línguas, o que cospe seus beijos, azeda a saliva, empedra sorrisos, choros, soluços, suspiros de gozo.
Um tempo de dizer tudo o que ficou largando sedimentos, purificado, silencioso. Isso mesmo, silenciosas coisas, coisas cheias de silêncios, que não precisam mais de flores, ramalhetes, feixes de varas, fileiras de troncos boiando rio abaixo, matas derrubadas. E eu,
escrevendo. Sem nem saber para quando.
Para quando Adalgisa chegar, para quando ela estiver aqui, entre
nós, crescida, apertando seu cinto largo de couro vermelho, e o chiado, e a vontade de que ela exista para cumprir esses rituais que
espero. Para quando Adalgisa avisar que precisa tomar o bonde, sua
mãe a espera no bairro distante, que já é próximo, aqui nesse futuro
onde espero Adalgisa chegar.
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h, esta espera, esta espera, oh Adalgisa, tinhas mesmo que ir? Quando te conhecerei, Adalgisa? Que
cheiro guardas dentro deste verde-água, a cor da
minha fixação, a cor das paredes do meu quarto de menino, o
cheiro da tinta, a parede enrugada, os cheiros das tuas coxas
de moça coxuda, coisa desaparecida, a boazuda, ai que saudade essa palavra, ai a saia plissada, ai o armarinho, quando os
haverá? E cobrir botões? E medir fitas de seda, coloridas, a
metro? E o estalar dos tecidos, e o pequeno corte, a rapidez do
rasgo, a precisão, os braços se abrindo, pronto freguesa, as
dobras, as mãos rápidas acariciando a maciez, o embrulho, o
barbante que se desenrola do teto, será assim, tenho certeza,
eu me lembro. E engomar as camisas que Adalgisa usa, os
colarinhos altos, cobrindo o pescoço, desenhando um pedestal
para a cabeça, as pontas das orelhas e seus brinquinhos, os
caracóis de cabelo que fingem se soltar dos grampos, as penugens da nuca me dizendo, me avisando, me chamando para os
suspiros e arrepios e as delicadezas e os tremores na respiração de Adalgisa que não pode ofegar, não ela, não enquanto
sua mãe a espera, entre rosários, na poltrona antiga, sob a luz
do abajur antigo, ouvindo no rádio antigo as músicas antigas,
confiando que sua filha não deseja, sua filha não anseia, sua
filha não morde os lábios, sua filha não aperta o mamilo no
banho, sua filha não se ensaboa lentamente, sua filha seca seu
corpo com violência, o cenho fechado, sua filha é assim, sua
filha, Adalgisa, que não sabe o que fazer com aqueles seios, os
sutiãs aramados, as costuras concêntricas, o bico pontudo, ai,
Adalgisa, Adalgisa que não chega aqui, na memória onde a
espero.
A bolsa de Adalgisa é também vermelha. Como o cinto.
Adalgisa usa uma luva branca – a outra ela carrega, displicente. Adalgisa usa óculos de tartaruga, desenho de olhos de gatinha, a lente verde. Por ali Adalgisa se esconde, dali ela olha o
mundo todo verdinho, verdinho. O batom de Adalgisa tem uma
cor que não me lembro, nunca olhei diretamente a boca de
Adalgisa, para não morrer. Se Adalgisa advinha tudo isto que
escreverei enquanto a espero, recitava em voz alta a Salve Rainha: “vida, doçura, esperança nossa, Salve!”
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Espero que ela chegue, que venha, que saiba cruzar os desfiladeiros da cidade murada, emparedada, amnética. Espero
que se desvie do sorriso do rapaz encostado na lambreta, seu
pente de plástico preto, muito moderno, muito atual esse rapaz,
sua lambreta, esse seu pente. Espero que não veja a saliva na
boca do padeiro que varre a calçada enquanto a fornada das 3
da tarde ainda assa, seu sorriso obsceno, seus olhos tristes esperando que essa saia exista, que uma Adalgisa se encarne ali,
apertada naquele cinto vermelho de couro. Espero que não
saiba que a rádio patrulha acelerou, rugiu, fez a curva cantando os pneus, freou violenta porque Kléber Henrique, o inspetor,
o tira, o samango, o magano, viu que ela ia por ali, quando por
ali pudesse vir, e já queria ir se exibindo, afastando o rapaz da
lambreta, avisando o padeiro que é melhor se concentrar na
vassoura, Adalgisa será sua, quando Adalgisa houver, quando
Adalgisa for Adalgisa.
Eu espero. Espero. Espero. Adalgisa, por favor, não adie,
não demore, nem se apresse. Me maltrate, Adalgisa, por favor,
me faça sofrer. Me destrua, pelo amor de Deus, da Virgem
Santíssima, por Jesus, Maria e José, Adalgisa, acabe comigo,
com o que resta de mim, isso, Adalgisa, um resto, sou apenas
resto, é apenas resto o que me invento. Vem, Adalgisa, não se
deixe não-viver, não se permita envirginar, preste atenção, cuidado, não se permita morrer atropelada pelo bonde naquela
curva movimentada do centro da cidade, defronte ao “Magazine A Moça Moderna”. Eu voltarei lá, comprarei a saia plissada,
verde-água, a blusa branca engomada e sua gola alta, e os
brinquinhos, e os grampos, e colocarei o pacote cuidadosamente sobre o banco onde nos conheceríamos quando eu esperei tanto, mas tanto, que você chegasse.
Adalgisa, trata-se apenas de para quando escrevemos estas
memórias. Depois, além, só me resta o suicídio. Não, formicida, não. Me jogarei sob o lotação.
ricardo.sprado@uol.com.br
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Não são poucos os analistas que vêem no
Brasil um exemplo intrigante de desigualdade e de precariedade no mercado de trabalho. Vejamos o que, sobre isto, escreveu recentemente um deles, o festejado intelectual
alemão Ülrich Beck:
“The unintended consequence of the neoliberal free-market utopia is a Brazilianization of
the West (…) As new developments show in the socalled highly developed economies, this nomadic
‘multi-activity’ – until now mainly a feature of
female labour in the West – is not a premodern
relic but a rapidly spreading variant in the late
work-societies, where attractive, highly skilled and
well-paid full-time employment is on its way out.”
(Beck, 2000: 1-2)
Ao seguirmos o autor, longe de ser uma
“relíquia pré-moderna” por seus padrões de
uso do trabalho, o Brasil, ao contrário, ante94
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ciparia as características mais recentes da dinâmica dos mercados de trabalho no capitalismo contemporâneo; tais tendências inclinam-se para se tornar realidade mesmo entre
países onde se haviam institucionalizado sólidos regimes de welfare. A mais importante
dentre elas seria o movimento de passagem
do “desemprego de longa duração” para o
“desemprego recorrente”, onde uma sorte de
“multi-atividade nômade” caracterizaria a situação dos indivíduos no mercado (brasileiro) de trabalho.
De fato, a extensão do tempo de procura
de trabalho e a correlata experiência do desemprego duradouro têm desafiado a agenda
da política pública nos países desenvolvidos
desde os anos 70, pondo em xeque regimes
de welfare e formas de institucionalização do
desemprego neles desenvolvidas.1 Isso porque,
quando o desemprego – categoria, socialmente construída por volta da segunda metade
dos XIX, para dar conta de uma situação transitória de privação involuntária de emprego2
– tendeu a se tornar uma condição duradoura, os custos dos mecanismos de proteção
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questionam a viabilidade dos regimes de bemestar, ao menos nas formas como originalmente concebidos e financeiramente sustentados. Restrições na duração dos benefícios,
mudanças nos requisitos de elegibilidade e
um movimento em direção a integrar as funções de outorga do benefício do seguro, de
treinamento e de recolocação foram respostas institucionais encontradas para fazer face
aos novos padrões de extensão e seletividade
do desemprego.
Todavia, tal deterioração das condições
de acesso aos sistemas de proteção teve lugar
num contexto de progressiva racionalização
no uso do trabalho, de intensa globalização
dos processos produtivos (sobretudo na manufatura e serviços modernos) e de crescente
intensificação da migração de trabalhadores
(por razões ocupacionais e/ou políticas). Tais
circunstâncias enfraqueceram os efeitos pre-
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tensamente saneadores das reformas dos sistemas de proteção. Nessas condições, a emergência das assim-chamadas formas “atípicas”
de emprego, e também de desemprego, transformou as trajetórias ocupacionais. Em lugar
de combinar ocupação duradoura (e protegida) com desemprego ocasional (e igualmente protegido), observa-se um novo padrão,
no qual períodos duradouros de falta de trabalho passaram crescentemente a entrecortar
as trajetórias ocupacionais. Uma sorte de
“desemprego recorrente” atingia uma parcela progressivamente maior da força de trabalho. E esse tipo de trajetória deixava de ser,
como até então, uma estratégia feminina dirigida a combinar o desempenho de papeis
de gênero, por um lado, e o interesse em preservar carreiras ocupacionais, por outro. Assim, a recorrência no desemprego passava a
afetar, e de maneira generalizada, os indivíduos sob alto risco no desemprego.
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Pouco a pouco esse fenômeno passou a
atrair a atenção de tomadores de decisão e
de acadêmicos, não apenas nas chamadas sociedades do “capitalismo de bem-estar” mas
igualmente naquelas outras realidades em que
esse “padrão nômade” de trajetórias ocupacionais, marcadas por “multi-atividades”
(para usar os termos de Beck), parecia constituir uma característica da estruturação do
mercado de trabalho, antecipando uma possível (e provável?) tendência. O Brasil tornou-se, nesse sentido, um arquétipo, atraindo a atenção analítica e demandando explicações mais sólidas.
Ora, o que vemos nos resultados que
serão apresentados em seguida é que, embora o movimento em direção a novos padrões de trajetórias pareça exprimir-se nas
diferentes latitudes, ele está longe de ser uma
sorte de contaminação do Ocidente moderno e virtuoso por uma espécie de protoOcidente até aqui visto como relíquia (porque pré-moderno).3

INTELIGÊNCIA

Para evidenciar tal argumento, uma categoria-chave será a de transições ocupacionais.
Adotá-la importa, em termos metodológicos,
em passar de um enfoque macro-analítico, de
certo modo estático, e centrado sobre o estudo dos movimentos nos estoques de ocupados, desempregados e inativos, para uma abordagem micro-analítica, centrada nos indivíduos, observados em termos de fluxos, com
privilégio para dados e ferramentas de tipo
longitudinal (Gautié, 2003). Acredito que o
uso desse estilo de abordagem permite evidenciar novas e mais precisas dimensões.4

3. Não deixa de ser irônico que, quase 50 anos depois, o debate
sobre capitalismo, modernização e atraso, que fez furor nos anos
50-60 do século passado, tenha dado lugar a interpretações como
essa, que vão na contramão do que fora intuído e esperado por
nossos intelectuais de então (no centro e na periferia) sobre o
assim-chamado “processo de modernização”. Vide, por exemplo,
nos países centrais, Parsons, Lerner, Rostow e Eisenstadt, teorizando sobre a modernização como ocidentalização e sobre o efeito propulsor da difusão de inovações, tanto quanto, entre nós,
intérpretes tão distintos quanto Lambert, por um lado, e Costa
Pinto ou mesmo Brandão Lopes, por outro.
4. Para uma discussão mais cuidadosa das vantagens das abordagens longitudinais para o estudo do caso brasileiro, ver Cardoso
(2000) e Guimarães (2004), especialmente em seus capítulos 2.
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Com base nele, argüirei que embora intensifiquem-se
as transições ocupacionais, os padrões e a abrangência dessas transições variam de modo significativo entre as realidades sob distintas normas de emprego e institucionalização dos regimes de proteção social, o que põe em questão
a pertinência, mesmo como metáfora da idéia de uma “brasilianização” dos mercados de trabalho no Ocidente. Isso
porque, em que pese que tais transições se intensifiquem
de modo generalizado num contexto de flexibilização do
trabalho, é no Brasil onde elas configuram trajetos que, (i)
por seu padrão parecem por em cheque as fronteiras mesmas entre estatutos (empregados, desempregados e inativos); (ii) por sua intensidade o fazem com freqüência tal
que parecem resultar borrados os contornos do que nos
acostumamos a pensar como o mercado (capitalista) de
trabalho; (iii) e por sua seletividade atingem, e de modo
mais genérico que o imaginado, distintos grupos sociais
nos mais diversos momentos do ciclo de vida.
Para ilustrar este argumento, centrarei o foco da observação em dois casos exemplares: as regiões metropolitanas de São Paulo e de Paris. Aproxima-as o fato de serem
duas metrópoles mundiais sujeitas a crescentes problemas
de emprego, notadamente a partir dos anos 80. Diferenciam-se por estarem inseridas em sistemas de emprego e regimes de proteção do desemprego marcadamente distintos. Desse modo, os dados relativos à nossa “relíquia prémoderna” serão contrastados com os achados para uma
realidade que cabe como uma luva na descrição tomada de
empréstimo a Beck: a França é indubitavelmente um exemplo de sociedade do trabalho, altamente desenvolvida, cujo
republicanismo tem como um dos seus esteios o sólido regime de proteção sustentado pelo estado.
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AS TRANSIÇÕES OCUPACIONAIS
NA “RELÍQUIA PRÉ-MODERNA”
Desde a década de 1950, São Paulo consolidou-se como
a maior metrópole brasileira, concentrando uma parcela
significativa do Produto Interno Bruto do país, particularmente da produção industrial. A partir do fim dos anos
1970, mas de forma especialmente notável ao longo da
década de 1990, a região passou por uma nova onda de
mudanças, que permite entrever importantes processos em
curso. No campo econômico, ela deixou gradativamente
de ser o principal pólo brasileiro de atração de investimentos industriais e passou a dividir, especialmente com outras regiões do próprio estado, o peso relativo que antes
lhe cabia na produção nacional. Em contrapartida, as atividades terciárias cresceram e se diversificaram. Ao mesmo tempo ampliaram-se, em seu território, as atividades
de comando de negócios, notadamente de grandes empresas nacionais e transnacionais.
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Tal processo de reestruturação, intensificado ao longo
dos últimos quinze anos, se por um lado aumentou a competitividade e a capacidade de inserir-se numa economia
mais globalizada, por outro atingiu profundamente o mundo do trabalho, com efeitos sobre as condições de ocupação e renda dos que nela residem, sobre as suas trajetórias
e sobre as formas de provimento e regulação das relações
de trabalho (Comin, 2003).
Alguns sinais dessa nova realidade evidenciam-se.5 Primeiramente, na queda recente e abrupta da taxa de ocupação. Em segundo lugar, na elevação significativa do tempo
de procura de trabalho, que dobra em dez anos; seu crescimento deu-se a um ritmo particularmente acelerado na
segunda metade dos anos 90, notadamente pós 1997. E
por mais que variem as estatísticas e metodologias, fica
evidente que a procura de trabalho se torna mais árdua; e
isto afeta tanto aqueles em situação de desemprego aberto,
como o conjunto dos que buscam uma ocupação. Em terceiro lugar, no novo patamar alcançado pelas taxas de desemprego total (aberto e oculto), que passaram a estar acima dos dois dígitos, tendo chegado a ultrapassar, nos momentos mais críticos, 20% da população em atividade (cf
metodologia PED).6
Ora, quando o alongamento dos tempos de desemprego e de procura de trabalho convive com um sistema de
proteção pouco efetivo produz-se um efeito de elevada insegurança ocupacional, que se expressa – em realidades
como a de São Paulo – num intenso trânsito entre situações no mercado de trabalho, reflexo do esforço individual
no sentido de obter algum rendimento que permita a sobrevivência, dada a fragilidade da proteção institucional.
Ou seja, nos anos mais recentes, o trânsito no mercado de
trabalho se intensifica, aumentando a insegurança ocupacional a que estão sujeitos os indivíduos, que passam com
muita freqüência da condição de ativos à de inativos, de
ocupados à de desempregados (e vice-versa).
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Essas condições produziram um fenômeno algo diferente do que foi observado, notadamente a partir dos 80,
nos países europeus economicamente mais avançados.
Nestes, foi o aumento do desemprego de longa duração
que se constituiu no desafio, tanto à interpretação dos cientistas sociais, quanto aos modelos de financiamento das
políticas de proteção social, construídas ao longo de uma
sólida experiência de regimes públicos de welfare. Entre
nós, na ausência de uma tal experiência histórica de proteção, a intensificação das transições no mercado de trabalho e, sobretudo, o fenômeno da recorrência do desemprego, tornaram-se desafios ao nosso entendimento. (Dedecca, 1999; Guimarães et al, 2003)7

5. O argumento aqui apresentado está fortemente apoiado em Guimarães (2003 e 2004)
6. Para uma descrição mais detalhada dessas novas tendências do desemprego, ver Guimarães et al (2003), notadamente capítulos 3 (por
Montagner) e 4 (por Guimarães, Hirata, Montagner e Watanabe).
7. De fato, estudos promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo
– através da sua Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(SEADE), indicaram que, a cada 12 meses, nada menos que ¾ dos
indivíduos economicamente ativos mudavam de situação no mercado
paulistano de trabalho (Guimarães et al, 2003, cap.4).
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Observados, de um ponto de vista longitudinal – e tendo em mente, assim, os fluxos e transições empreendidos
pelos indivíduos no mercado de trabalho da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) –, alguns aspectos intrigantes chamam a atenção.8
Começarei pelo que parece o mais saliente à primeira
vista quando se observa o Gráfico 1. Ela foi construída na
forma de sucessivos cortes transversais (repeated cross-sections), por meio dos quais se observa a situação ocupacional
do estoque de entrevistados em cada um dos meses recobertos pelo calendário investigado na pesquisa.
8. Para esse estudo longitudinal, um questionário domiciliar suplementar à PED-RMSP alcançou uma amostra estatisticamente representativa dos indivíduos em idade ativa na Região Metropolitana de
São Paulo, retraçando os seus percursosno mercado de trabalho de
São Paulo, entre janeiro de 1994 e abril de 2001. Entre abril e dezembro de 2001, cerca de 27 mil domicílios foram pesquisados. Gerou-se
uma base de informações significativas sobre 53.170 indivíduos, dos
quais, no momento da entrevista, cerca de 28.189 foram classificados
como ocupados,6.627 como desempregados e 18.354como inativos.
Com a intenção de minimizar erros ou lapsos de memória do respondente, tomou-se o ano de 1994 como o marco de tempo para a
reconstituição das trajetórias; isto porque, o Plano Real, ao alterar
referentes importantes do cotidiano econômico, tornou-se um marco
factível para organização da memória do respondente, o que se mostrou válido no pré-teste. Como, pela metodologia PED, são considerados em idade ativa os indivíduos com 10 anos e mais, o questionário
suplementar teve que se restringir aos respondentes que, em 2001,
tinham ao menos 16 anos, visto que somente para esses haveria uma
história ocupacional possível, que recuasse até o ano de 1994. Para
inferir sobre o percurso no mercado, pediu-se aos indivíduos que
informassem detalhadamente sobre os três últimos eventos ocupacionais da sua trajetória (sendo eles: o atual, o anterior e aquele que ele
reputava o mais importante no período coberto pela pesquisa); também foram investigados os interstícios entre esses eventos.

Gráfico 1

São Paulo: Situação Ocupacional do Entrevistado entre Janeiro de 1994 e Abril de 2001
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Um primeiro aspecto logo chama a atenção. As figuras polares – típicas do mundo do
trabalho presidido pela relação salarial – são ali minoritárias. A conjunção entre assalariamento regular, carteira assinada e direitos a ela associados (que alcança no máximo 25%
dos casos), e desemprego aberto (ao redor de 8% dos entrevistados a cada momento)
deixa de fora, em média, ¾ dos casos; ou seja, a conjunção entre as figuras ocupacionais
típicas de um mercado capitalista é claramente insuficiente para fazer-se a descrição da
situação de cada um dos 51 mil indivíduos cujas posições no mercado de trabalho acompanhamos ao longo de 7 anos do pós-Real (até 2001). Já situações a que muitas vezes aludese como “de fronteira”, por representarem uma certa “zona [conceitualmente] cinzenta”
no mercado de trabalho, são numericamente bem mais significativas. Apenas para tomar
um exemplo, o leitor pode observar, no Gráfico 1, aquela ampla camada formada (ano
após ano) pelos indivíduos que transitam entre desemprego e inatividade; seu estoque
alcança, em média, 30% dos casos. E esse tipo de achado é que nutre o interesse pela
análise longitudinal de transições ocupacionais. Qual a novidade que ela agrega e qual a
sua vantagem interpretativa?
De fato, para documentar de modo preciso o fenômeno da recorrência no desemprego,
que já aparece sugerida no gráfico, faz-se necessário um tipo de análise que, tomando os
indivíduos como unidades de observação, faculte igualmente acompanhar, ao longo do tempo, os seus vários movimentos no mercado de trabalho. Em vez de uma fotografia sobre a
situação do estoque de casos a cada momento, uma análise do fluxo dos indivíduos no
mercado. Isso porque, se as transições são tão intensas, nada melhor que analisar os movimentos ao invés de fotografar posições dos estoques. Só assim poderemos identificar percursos típicos, que agreguem sub-grupos de pessoas em torno a padrão(ões) de trajetória ocupacional.9

9. Aqui vale uma rápida nota metodológica sobre como fazê-lo. Associei dois procedimentos, o da análise
fatorial da análise de clusters. A análise fatorial permite identificar os padrões que expressem recorrências
entre os percursos individuais, de modo que cada uma das trajetórias pessoais possa ser classificada, em
seguida, segundo essas recorrências, gerando trajetórias típicas ou agregadas. Para tanto, parte-se da análise de
uma matriz onde se entrecruzam todos os casos (no caso, 53.170), segundo todos os meses observados (no
caso, os 76 meses compreendidos entre janeiro de 1994 e abril de 2001), por todos os tipos de posição no
mercado de trabalho (no caso, tipifiquei 9 situações que descreverei adiante). Dessa imensa matriz da ordem
de 53.170 x 76 x 9, foram extraídos os fatores que, em seguida, me permitiram classificar os percursos
singulares em torno a os padrões, identificando, assim, os aglomerados (“clusters”) de trajetos ou classes de
trajetórias. Estas classes de trajetórias agregadas serão o objeto principal da minha análise em seguida.
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Em trabalho anterior (Guimarães, 2003) tais trajetórias foram identificadas no que concerne a São Paulo,
tanto para aqueles que estavam em situação de desemprego, no momento do levantamento de dados, em 2001,
como para os que estavam em situação de ocupação ou
de inatividade.10
E qual o achado mais intrigante da observação feita
sobre a Região Metropolitana de São Paulo? Um intenso
trânsito de entrada e saída do mercado de trabalho (ou
entre as situações tecnicamente identificadas como de atividade e inatividade) se constituía a mais importante característica das transições entre situações ocupacionais dos
indivíduos cujas trajetórias foram analisadas, a partir da
observação dos seus movimentos no mercado de trabalho
durante esse período compreendido entre 1994 e 2001
(Guimarães, 2003).
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Ora, o que seria esperado se considerássemos o funcionamento de um mercado capitalista de trabalho, tal
como classicamente descrito à luz da experiência de países que se constituíram em exemplos de “sociedades do
trabalho”, como a França, de que tratarei adiante? Naqueles países, a entrada e a saída do mercado de trabalho
estiveram ligadas a momentos do ciclo de vida. Ingressase no mercado, a uma certa idade, depois de uma certa
formação escolar. Parte-se em retirada somente ao final
de uma vida ativa. Mesmo o padrão de trajetória feminina, que se revelava distinto pela saída temporária para
cumprir uma carreira reprodutiva, era a exceção que confirmava a regra, qual seja, a de que o movimento de dispor-se a trabalhar, de procura sistemática de trabalho e
de obtenção duradoura deste, era pautado pelo ciclo de
vida. Nesse sentido, as transições entre situações – uma
vez que se entrava no mercado de trabalho – eram transições que se faziam dentro dos limites deste mercado, seja
mediante a troca de empregos, seja enfrentando períodos
de desemprego. Num e noutro caso se não se estava trabalhando, estava-se à procura de trabalho; por isto afirmei acima que as transições se faziam entre situações ao
interior do mercado de trabalho.
Que dizer, então, desse padrão observado no caso de
São Paulo, que banaliza o movimento de entrar e sair do
mercado de trabalho, de passar da ativa oferta da sua força
de trabalho para a inatividade, à renúncia no que concerne
a tal oferta? As tabelas 1, 2 e 3 apresentam as classes de
trajetórias ocupacionais identificadas, respectivamente, para
os que estavam ocupados, desempregados e inativos em
2001. Vejamos um a cada vez.

10. Para tanto os 53.170 indivíduos tiveram os seus movimentos
observados durante os 76 meses sobre os quais recolhemos informação em torno de 9 situações: poderiam estar inativos, isto é, fora do
mercado (sem trabalho e sem procura de trabalho); poderiam estar no
mercado de trabalho como ocupados (e, nesse caso, foram classificados segundo algumas situações ocupacionais mais relevantes: empregadores, assalariados com carteira e funcionário públicos, assalariados sem carteira, trabalhadores domésticos, autônomos); poderiam
estar no mercado de trabalho, como desempregados, isto é sem trabalho regular e à procura de emprego (aí se compreendem os desempregados ocultos pelo trabalho precário e pelo desalento, cf metodologia
da “Pesquisa de Emprego e Desemprego”); finalmente duas categorias tiveram que ser criadas para dar conta das situações em que ou não
sabíamos qual a situação do indivíduo naquele mês (“ignorado”) ou
apenas sabíamos que ele não estava empregado (podendo estar em
“desemprego ou inativo”).
JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2005 101

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Em abril de 2001, pouco mais da metade dos casos
(53% deles, perfazendo 28.189 indivíduos) podia ser classificada como constituída por pessoas “ocupadas”, num
gradiente que incluía distintas formas de ocupação. A análise dos seus percursos permitiu identificar 7 classes de
trajetórias típicas, que são apresentadas na Tabela 1.
Há um elevado percentual de casos sobre os quais,
dada a intensidade das transições, o percurso resulta de
impossível classificação; não há um padrão identificável e
o tipo de trajetória resta “ignorado” (30%). Entretanto, se
comparamos os dados das tabelas 2 e 3 aos do Tabela 1,
chama a atenção como esse percentual (evidencia da maior instabilidade das trajetórias) é especialmente mais reduzido entre os “ocupados” do que é entre os “inativos” (onde
alcança 50% dos casos) ou entre os “desempregados” (onde
chega a 69% dos casos).
Isto permite, por um lado, inferir que o risco da recorrência entre situações no mercado de trabalho parece
estar fortemente informado pelo próprio percurso, de sorte que a inclusão no mundo dos ocupados dota os indivíduos de redes de relações as quais, em que pese não lhes
assegurem “bons empregos” (somente 30% deles formam
o núcleo duro que reúne assalariados com carteira e empregadores), parece ser capaz de reduzir a intensidade das
transições, fazendo-as menos prováveis (um em cada três
casos entre os ocupados, contra três em cada quatro casos
em se tratando de desempregados).
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Vejamos cada uma das trajetórias típicas dos ocupados. As duas primeiras configuram a polaridade clássica
da relação salarial: são os assalariados formalmente registrados e os empregadores (classes 1 e 2), núcleo duro da
ocupação assalariada capitalista. Seu peso, entretanto, não
reúne sequer 1/5 dos ocupados. Para completar a sua descrição, temos que passar ao mundo onde são intensas as
transições ocupacionais, ao mundo da recorrência no desemprego e/ou na inatividade, e da privação de direitos.
Esse mundo está representado pelas classes seguintes.
De fato, elas configuram quatro distintas classes de
percurso (numeradas na Tabela 1 como 3 a 6) onde estão
estampadas as situações de ocupação por vezes ditas “atípicas” face à relação polar clássica: são os que, embora
ocupados em abril de 2001 têm uma trajetória anterior
como desempregados ou inativos (3); são aqueles de intensa transição e trajeto ignorado (4); são os autônomos
(5); e são os trabalhadores no serviço doméstico (6). Finalmente, um último fator permite reconhecer o trajeto
recorrente daqueles que, embora estando em torno do circuito do assalariamento, nele participam com clara privação de direitos pelo trabalho sem registro (classe 7).
O que acontece quando observamos as trajetórias típicas, percorridas entre 1994 e 2001, pelos indivíduos que
estavam desempregados no momento em que a pesquisa
os entrevistara?

Tabela 1

Ocupados: Trajetórias agregadas
CLASSES DE
TRAJETÓRIAS

FREQÜÊNCIA
ABSOLUTA

1. Assalariados com carteira
2. Empregadores
3. Desempregados ou inativos
4. Transições intensas,
percurso ignorado
5. Autônomos
6. Domésticos
7. Assalariados sem carteira
Sub-total dos ocupados
Outras situações em 2001
(desempregados ou inativos)
Total de casos

(1994-2001)
PERCENTUAL

8.439
619
1.725

15,9
1,2
3,2

6.694
2.730
1.264
6.718
28.189

12,6
5,1
2,4
12,6
53

24.981
53.170

47
100
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Tal como antecipado, é justamente entre os desempregados que a intensidade das transições ocupacionais se faz
mais forte: para 2/3 dos casos (69% deles) nenhum padrão
de trajeto é identificável e o percurso não pode ser descrito, dada a pequena parcela do tempo recoberto pela soma
dos três eventos que foram coletados. Isso faz com que
quatro em cada sete desempregados, por terem transitado
tão intensamente entre situações no mercado de trabalho
entre 1994 e 2001, tenham trajetórias sobre as quais, tudo
o que se pode dizer, é que não há um padrão regular que
se consiga inferir para os sete anos observados. Visto como
um conjunto trata-se de um grupo levemente mais masculino, mas equilibrado no que concerne à participação por
sexo e cor; no que respeita à idade, tem um formato bimodal: um sub-grupo mais jovem (30% dos casos entre 18
e 24) e outro mais idoso (49% deles entre 30 e 49); por
isso mesmo, chefes e filhos predominam. A escolaridade é
baixa e o desemprego aberto é aquele que assume a forma
mais importante no momento da entrevista (63%).

Tabela 2

Desempregados: Trajetórias agregadas
CLASSES DE
TRAJETÓRIAS

FREQÜÊNCIA
ABSOLUTA

1. Transições intensas,
percurso ignorado
2. Desempregado
3. Desempregado ou inativo
Sub-total dos desempregados
Outras situações em 2001
(ocupados ou inativos)
Total de casos

(1994-2001)

PERCENTUAL

4.549
627
1.451
6.627

8,6
1,2
2,7
12,5

46.543
53.170

87,5
100

Fonte: SEP. Convênio SEADE-DIEESE. Pesquisa de Emprego e
Desemprego-PED.
Questionário Suplementar SEADE/CEM “Mobilidade Ocupacional”.

Fonte: SEP. Convênio SEADE-DIEESE. Pesquisa de Emprego e
Desemprego-PED.
Questionário Suplementar SEADE/CEM “Mobilidade Ocupacional”.
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Será possível dar algum sentido substantivo a esses
achados? Acredito que sim. Em primeiro lugar, eles parecem sugerir que a intensidade das transições entre situações no mercado de trabalho é a norma no percurso dos
desempregados. Em segundo lugar, mesmo ali onde podemos identificar um padrão de trajeto a partir dos três eventos coletados, a situação fronteiriça que se situa entre desemprego e inatividade, é também a marca dominante,
constituindo-se na segunda classe de trajetória, por sua significação numérica (cerca de 22% dos casos). Esse segundo tipo de trajetória reúne um grupo caracteristicamente
feminino (73% dos casos), formado na sua maioria por
cônjuges (52%), e marcado pelo predomínio não apenas
das mulheres, mas das mais brancas. Sua escolaridade é
ainda mais baixa que a do grupo anterior (contendo não
apenas mais analfabetos como incluindo, em 50% dos casos, pessoas com escolaridade inferior ao fundamental incompleto). Têm no “desemprego oculto pelo desalento” a
forma de desocupação mais importante.
Ora, se a saída do mercado de trabalho, como recorTabela 3

Inativos: Trajetórias agregadas
CLASSES DE
TRAJETÓRIAS

(1994-2001)

FREQÜÊNCIA
ABSOLUTA

1. Transições intensas,
percurso ignorado
9.287
2.Aposentados (assalariados com
carteira ou funcionários públicos 1.549
3.Transitando entre inatividade
e trabalho autônomo
524
4.Transitando entre desemprego
e inatividade
6.994
Sub-total dos inativos
18.354
Outras situações em 2001
(ocupados ou desempregados)
34.816
Total de casos
53.170

PERCENTUAL

17,5
2,9
1
13,2
34,6
65,4
100

Fonte: SEP. Convênio SEADE-DIEESE. Pesquisa de Emprego e
Desemprego-PED.
Questionário Suplementar SEADE/CEM “Mobilidade Ocupacional”.
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rência típica em transições ocupacionais, parece ser muito
mais comum que esperaríamos, tanto entre os ocupados
como entre os desempregados, que dizer do padrão de
transição ocupacional daqueles que já estavam, na RMSP
(Região Metropolitana de São Paulo) em 2001, na condição de inativos?
Na Tabela 3 verifica-se que, se há o que se poderia
chamar um “núcleo duro”, onde estão localizados aqueles
trabalhadores de maior idade, dominantemente brancos,
que se retiraram do mercado de trabalho, via de regra aposentando-se, e que jocosamente poderíamos dizer que envergam orgulhosos os seus pijamas, essa não é a situação
majoritária (reúne apenas 8% dos casos). Novamente aqui
a maioria dos que encontrei na inatividade é formada por
aqueles trabalhadores que expressam trajetórias de tão intensas transições, entre tão diferentes situações, que sequer lhes pude reconstruir o percurso; observe-se que, aqui,
os de “transições intensas, percurso ignorado” formam a
mais densa classe, com quase 50% dos inativos (são cerca
de 9 mil dos 18 mil inativos entrevistados). Depois deles,
formando o segundo grupo em importância numérica, estão os representados pela classe 4: aqueles que transitam,
seja entre ocupação precária e inatividade, seja entre desemprego e inatividade.
Qual seria, então, o achado analiticamente mais intrigante desse último conjunto de resultados? Arriscamos sugerir que, no caso daquela que é a maior metrópole brasileira, o mercado de trabalho não demarca, ao menos com
a clareza que seria analiticamente esperada, as fronteiras
que separam a “atividade econômica” (para o que “ocupação” e “desemprego” se constituem nas situações alternativas típicas) da “inatividade econômica”. Dito de outro
modo, a inatividade deixou de ser, ao menos entre nós,
um fenômeno de mão-única, que tem lugar nos extremos
da trajetória ocupacional, em precisos momentos do ciclo
de vida do trabalhador, a saber: num momento inicial, de
entrada no mercado de trabalho (quando jovens passam da
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condição de inativos à de ativos) e no momento final de
saída do mercado de trabalho (quando idosos passam da
condição de ativos à de inativos). Isto equivale a dizer que
o movimento de entrada e saída da atividade econômica
(da força de trabalho que se oferece no mercado) pode ser
tão regular quanto o movimento entre ocupação e desemprego. Em conseqüência, as transições ocorrem, de modo
igualmente provável, entre todas as três possíveis situações
individuais vis-à-vis o mercado de trabalho (ocupação, desemprego e atividade), e não somente entre aquelas duas,
típicas da operação ordinária do mercado capitalista de
trabalho (ocupação e desemprego). Ora, sendo assim tão
carente de fronteiras demarcadoras, como fica, entre nós,
o conceito de mercado de trabalho?
Será isto diferente, quando comparamos São Paulo a
outra metrópole em que distinto regime de institucionalização do emprego e do desemprego tenha sido erigido?
Vejamos.
AS TRANSIÇÕES OCUPACIONAIS
NO MERCADO FRANCÊS: EXEMPLO DO
“OCIDENTE BRASILIANIZADO”?

Para melhor endereçar a comparação, selecionei, dentre os resultados produzidos por equipe de pesquisadores
do Ministério do Trabalho francês, com base no painel
TDE – Trajectoire des Demandeurs d’Emploi (Pignoni e
Poujouly, 1999; Pignony, Poujouly e Viney, 1998; Canceill
e Huyghues Despointes, 1999 e 2003), alguns achados
que permitem observar mais detidamente os desempregados em situação similar à de intensa transição ocupacional
que acabo de descrever com os dados brasileiros. Essa seleção focalizou aqueles que, na própria pesquisa francesa,
foram considerados “desempregados recorrentes”.11 Assim,
as trajetórias desses indivíduos foram construídas a partir
de uma amostra final de 4012 casos.12

INTELIGÊNCIA
Veremos que, embora adotando uma definição operacional francamente minimalista, os achados evidenciam a
importante diversidade interna nos percursos, tanto quanto ao número, duração e estatutos dos empregos encontrados, como quanto à regularidade (maior ou menor) da
alternância entre emprego e desemprego. Nesse sentido,
eles configuram um padrão razoavelmente distinto de transições ocupacionais em situação de recorrência no desemprego, se confrontados ao caso brasileiro. Mas, sobretudo,
eles se diferenciam ao indicar que, no caso francês, as transições se dão essencialmente ao interior das fronteiras do
mercado de trabalho, de sorte que a circulação para dentro
e para fora deste, configurada na recorrente passagem à
inatividade, que vimos existir no caso brasileiro, está circunscrita a uma única classe de trajetória, ainda assim
minoritária e específica por seu perfil, além de restrita a
um momento no ciclo de vida.
O que são as trajetórias típicas dos franceses sob um
trânsito tão intenso que foram qualificados operacionalmente como “desempregados recorrentes”?
A primeira observação que chama a atenção é a pluralidade de trajetos que tipificam as transições ocupacionais
nesse grupo. São nada menos que oito diferentes tipos de
trajetórias, a saber:
a) re-inserção rápida e relativamente estável (20% dos casos);
b) desemprego persistente (31% dos casos);
c) saída temporária do mercado de trabalho (3,5% dos casos);
d) percurso ativo, porém instável (14% dos casos);
e) percurso marcado por empregos transitórios e sub-contratados (7,5% dos casos);
f) alternância crônica entre emprego e desemprego (9% dos casos)
g) transição entre situações precárias e de trabalho penoso (7%
dos casos)
h) incluídos nos contratos-benefício resultantes da legislação de
proteção social vigente na França (9% dos casos)

11. Desempregado recorrente, em termos operacionais, corresponde ao indivíduo que: (1) teve uma primeira experiência de trabalho antes da
sua (primeira) inscrição na ANPE , isto é antes do período abril-junho de 1995; (2) teve pelo menos duas experiências de desemprego no
período da pesquisa, i.e., teve a experiência de perder este primeiro emprego e de novamente estar desempregado por pelo menos uma vez no
período da pesquisa (donde, foram também excluídas da análise tanto as pessoas que, no período, não tiveram qualquer emprego, i.e., os
desempregados de longa duração, quanto aquelas que, tendo obtido um emprego, não o perderam mais, que poderíamos chamar de ocupados
de longa duração).
12. Essa coorte de pesquisados foi selecionada entre os novos inscritos à ANPE, no período abril-junho de 1995, com menos que 55 anos no
momento de início do desemprego. Trata-se, à diferença do caso brasileiro, de um painel prospectivo, constante de três levantamentos de
acompanhamento após a primeira inscrição na ANPE (no caso brasileiro, os dados resultaram de um painel retrospectivo, tal como indicado
antes); o painel cobre eventos ocorridos no curso de 33 meses de pesquisa (compreendidos entre 1995 e 1998). Um primeiro levantamento
(face-a-face) ocorreu entre janeiro-março de 1996, com 8125 respondentes; um segundo levantamento por telefone teve lugar no curso do ano
de 1997, e logrou preservar apenas 6480 dos respondentes iniciais; e um terceiro levantamento por telefone ocorreu no curso do ano de 1998,
para o qual contou-se com 5262 dos respondentes iniciais. Os recorrentes são, como dito acima, um subconjunto de 4012 dentre esses casos.
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Chama a atenção o fato de que, apesar de serem quase
uma dezena de alternativas, o que por si sugere a importância do movimento entre situações no mercado de trabalho, bastam, entretanto duas delas para se representar a
massa mais significativa dos casos. Ou seja, 50% dos “desempregados recorrentes” situam-se no núcleo duro dos
destinos ocupacionais num mercado capitalista que é homogêneo pela norma salarial e protegido pelas formas de
regulação social: ou estão de volta ao trabalho assalariado
(protegido e) estável ou – o seu outro –, persistem no desemprego (protegido e ) de mais longa duração. Há, para
além dessas duas, um leque de outras seis alternativas de
trajetos típicos, que reúnem grupos sempre minoritários
da amostra, a reiterar a força descritiva da situação dominante, a força da norma assalariada (cuja contra-face é o
desemprego duradouro). Longe estamos de um padrão
“brasilianizado” de recorrência, como sugerem argumentos como o de Beck. E para que não reste margem a dúvidas, o trajeto de mobilidade de saída do mercado em direção à inatividade, longe de ser recorrente e pervasivo, como
vimos antes com os dados para São Paulo, é o que tipifica
o menor grupo de casos (3,5%), os quais têm, ademais,
um perfil bastante particular (contrariamente ao que ilustrei antes para o caso brasileiro).
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Descreverei brevemente algumas dessas trajetórias,
apenas as quatro primeiras, justamente por me parecerem
as mais significativas do ponto de vista das comparações
que viso estabelecer. Identificarei, em cada caso, os tipos
de indivíduos que têm mais chance de estar em cada um
desses modelos de trajetórias, de modo a poder deixar ainda mais claras tanto as distinções entre grupos sociais no
mundo francês, como a distância que este guarda com respeito ao mundo do trabalho no Brasil. Começarei por tratar aquelas duas classes de percursos típicos que são mais
significativas e que formam o núcleo duro da norma salarial dominante na sociedade francesa.
A primeira das trajetórias de desempregados recorrentes na França é a da reinserção rápida no trabalho, isto é,
da saída duradoura do desemprego. Ela agrupa um em
cada cinco casos, sendo claramente masculina (70% dos
casos são homens), e também mais qualificada que a média: operários qualificados, chefias e supervisores estão
sobre-representados, tendo 1,5 mais chances de fazer esse
trajeto que os operários não qualificados. Retornam rapidamente ao emprego (cinco meses em média), de sorte
que a condição de ocupados recobre 2/3 do tempo observado. Aqueles que, antes da demissão em 1995, tinham
tido contratos de duração indeterminada (que os franceses
costumam referir como CDIs), têm duas vezes mais chance de estar nesse tipo de trajeto, sem dúvida o mais virtuoso. E ainda: mais da metade deles não havia passado pelo
desemprego (entre 92 e 95) e, em suas transições anteriores, na maioria dos casos, mudavam de situação sem passar pelo desemprego, ou seja, simplesmente trocavam de
vínculos. A situação ocupacional desses indivíduos, ao final do período observado, aponta para um horizonte de
estabilidade (2/3 deles estão em CDI), mesmo se para uma
fração significativa do grupo (22%) o CDI obtido se seguiu a um contrato de duração determinada (um CDD)
ou a um trabalho como subcontratado temporário, recrutado através de agências de emprego (“intérim”, em 12%
dos casos).
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O segundo tipo de trajetória é aquela dos que fazem
um percurso de desemprego persistente, sendo, como visto, a mais importante numericamente (31% dos casos).
Parece indiferenciada do ponto de vista de gênero; homens
e mulheres dela participam de modo equivalente; têm, entretanto, idade mais elevada. Está indubitavelmente marcada pelo desemprego, já que os indivíduos têm um longo
período de procura de trabalho (13 meses em média, o
que é imensamente inferior ao padrão brasileiro, mas acentuadamente elevado para o padrão francês). A história profissional dominante é (em 80% dos casos) de um igualmente longo passado profissional, no qual, inexiste experiência anterior de desemprego para uma parte significativa
dos casos (50% deles). A ausência de diferenças entre homens e mulheres desaparece, entretanto, quando se indaga
por que um longo passado profissional sem experiência
anterior de desemprego não assegura, como no caso das
trajetórias de tipo 1, a re-inserção rápida no trabalho; verse-á que a maioria dos profissionalmente experientes nesse
tipo 2 de trajetória é formada por mulheres, que são não
somente mais idosas como menos qualificadas que os homólogos da classe 1 anterior; ver-se-á também que outros
deles tinham parte importante do tempo anterior sob o
desemprego (40% deles) e/ou sob a proteção dos contratos especiais (“aidés”). Trajeto prévio informa o destino
futuro.
O terceiro tipo de trajetória, apesar de minoritário
(3,5% dos casos), importa sobremaneira, à medida que é
nela que se encontram aqueles cujo padrão de recorrência
no desemprego põe em xeque os limites estabelecidos pelo
mercado capitalista de trabalho; nesse caso, a recorrência
não respeita o limite da transição entre ocupação e desemprego, formas assumidas pela venda ordinária do trabalho,
e se faz envolvendo a passagem à inatividade.
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Similar ao que destaquei antes para o caso brasileiro?
Unicamente à primeira vista, dado que formam um grupo
muito especial e circunscrito, além de minoritário. São
mulheres (64%), jovens (70% delas até 35 anos e nada
menos que 30% com menos que 25), funcionárias administrativas (63%), com passado profissional curto. Nesse
caso, a retirada do mercado de trabalho reflete uma fase
do ciclo de vida: são, sobretudo (57% dos casos), moças
na maternidade e rapazes em serviço militar. Ou seja, a
passagem à inatividade – tanto quanto (vimos antes) os
trajetos majoritários de reingresso rápido e estável e de
desemprego duradouro – respeitam, no caso francês, o
funcionamento ordinário do mercado de trabalho e a seletividade (ou auto-seleção) de grupos sociais em momentos
típicos do ciclo de vida.
Finalmente, destacarei as características de um quarto
grupo que é analiticamente relevante: o dos 14% dos casos
que fazem um percurso ativo porém instável e onde, por
isso mesmo, a recorrência do desemprego pode ser vista
novamente com mais clareza, em sua forma típica ao caso
francês. Novamente à diferença do caso brasileiro, as transições se fazem predominantemente ao interior das fronteiras do mercado de trabalho, isto é, entre ocupação e
desemprego. Equivalem-se em termos de sexo, sendo igualmente presentes homens e mulheres; no entanto, trata-se
de um grupo relativamente jovem (entre 25 e 35 anos),
com predomínio das ocupações de chefia e dos trabalhadores administrativos.
Observando-se a situação anterior à inscrição na ANPE
(entre 1992-95), vê-se que conheceram o desemprego. Na
maioria dos casos, haviam estado empregados (78% deles), mas sobretudo em contratos tipo CDD (43%), embora 21% tenham tido a experiência de um emprego CDI. O
retorno ao emprego é rápido e o tempo de emprego ocupa
2/3 da trajetória, mas dominam, no retorno, os vínculos
temporários (CDD), que formam (em 80% dos casos) a
situação dessas pessoas no momento de chegada. Novamente aqui parece (tanto quanto nos tipos de trajeto 1 e 2)
que o passado profissional é importante elemento para explicar a trajetória percorrida.
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Que concluir, então, desses dois conjuntos de achados? Penso que a chave do mistério está em entendê-los,
de forma comparativa, especialmente buscando refazer os
elos entre padrões de transições ocupacionais e regimes de
welfare nos dois contextos analisados.

AS FORMAS DA RECORRÊNCIA NO DESEMPREGO
OU “PORQUE NÃO SOMOS VOCÊ AMANHÃ”

Acredito que os dados apresentados permitem concluir
que o “desemprego recorrente” assume, no Brasil, características diferentes. Ele pode, por isso mesmo, ser interpretado como um fenômeno especial, algo distinto do esperado por alguns observadores um pouco menos atentos
a especificidades da nossa realidade. Detalhando um pouco mais. Por um lado, ele se assemelha ao que ocorre em
países europeus como a França,13 no sentido de que a recorrência, aqui como lá, promove intensos movimentos
de entrada e saída (de curto prazo) do desemprego.
Entretanto, há uma outra face dessa moeda que nos
distingue: o tipo de recorrência, aqui, difere da experiência da Europa Ocidental, para seguir com o mesmo contra-caso. No Brasil, ele não somente afeta uma parcela
maior da força de trabalho (tal como Beck e outros já assinalaram), mas – e este me parece ser o mais importante
aspecto – ele implica em transições de uma outra natureza. Em vez de movimentos regulares entre diferentes empregos ou entre o emprego e o desemprego (que mostrei
serem os mais freqüentes no caso francês), o tipo de trajeto mais comum, em nosso caso, é aquele que importa na
recorrência entre entrada e saída do mercado de trabalho.
Ou, dito de outro modo, na alternância entre períodos com
trabalho e outros sem trabalho mas sem procura de trabalho; ou na alternância entre períodos de desemprego (isto
é sem trabalho, mas em busca deste) com períodos sem
procura de trabalho. Dito nos termos do jargão, tais movimentos levam o trabalhador a adentrar e ausentar-se reiteradamente do próprio mercado de trabalho. Ora, isto põe
em xeque não apenas a natureza e características do fenômeno do desemprego, mas a natureza e características do
fenômeno da inatividade.

13. Ver, por exemplo, além de Pignoni e Poujouly (1999) e Pignony,
Poujouly e Viney (1998), os achados de Gautié (2003).

108 ÓCIO

INTELIGÊNCIA

E por quê? Que dizer, então, do caso brasileiro, se
sobre ele refletimos tendo em mente uma outra realidade,
bastante distinta por ter sido constituída sob um pujante
regime de welfare público, sustentada numa peculiar estrutura normativa, como foi o caso da França? Vamos por
passos. Primeiro, porque as diferenças não impedem a
comparação; segundo porque, concordando-se com o anterior, haveria então que buscar identificar os elos entre
diferenças de percursos e resultados dos achados, seja em
suas convergências seja em suas especificidades.
À primeira vista, esses países estão muito distantes
tanto pela situação do desemprego como pelas características de sua economia. Ademais, cada um se distingue pelo
nível de desemprego (medido, agora, conforme convencionado pelas normas de comparação internacional, da OIT).
Assim, a França apresentava (no momento em que formulávamos nossas idéias iniciais para um estudo comparativo) taxa de desemprego aberto mais elevada que o Brasil
(10,9% contra 7,6%, em 1998). Além disso, cada país
tinha uma trajetória socioeconômica singular: passagem
de uma economia agrária e rural a uma industrialização e
urbanização rápidas no curso da segunda metade do século XX, no Brasil; terceirização de uma economia industrial muito antiga, no caso francês. Diferenças tão consideráveis obrigavam a examinar de maneira mais precisa as próprias condições de uma comparação entre esses países.
A despeito das grandes diferenças que os caracterizavam, Brasil e França se inscreviam em um contexto de
globalização das trocas, de desregulamentação fragilizadora das autoridades públicas, de padronização das normas
de gestão, da produção e do emprego. Mesmo tendo histórias muito contrastadas, esses países estavam inscritos
em um processo de internacionalização característico do
período contemporâneo. Mais precisamente, eles vinham
conhecendo um fenômeno comum, mas de amplitude e de
temporalidade variáveis, o da fratura das normas de emprego tal como constituídas em cada caso, com o rápido
desenvolvimento de novas modalidades de emprego.
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Esse processo, entretanto, se traduz de maneira diferente em cada um dos contextos nacionais. No Brasil, observou-se a intensificação da mobilidade entre formas de
ocupação com diferentes estatutos (empregos registrados
e não-registrados, trabalhos regulares e “bicos” etc.), mas
também um trânsito intenso entre condições de atividade,
isto é, entre desemprego e inatividade, ou entre ocupação
e inatividade. Na França, viu-se o crescimento de formas
particulares de emprego concernentes tanto à duração e
estabilidade do contrato de trabalho, como ao tempo de
trabalho.
As transformações das formas de emprego e, por conseqüência, do desemprego afetaram seja os modos institucionais de regulação da relação salarial, seja as trajetórias
profissionais. Vale dizer, cada um dos países poderia ser
caracterizado por uma convenção, por uma norma social
própria que definiria (institucionalizando e criando um
quadro de referência para a experiência subjetiva) a atividade ou a inatividade, o emprego ou o desemprego.
No Brasil, a institucionalização do desemprego é, ao
mesmo tempo, fraca e recente. A debilidade da proteção
social e das ajudas públicas aos desempregados acarretaram uma nebulosidade significativa sobre as fronteiras entre as três condições vis-à-vis o mercado de trabalho (emprego, desemprego e inatividade). Tal nebulosidade tem
se manifestado, inclusive publicamente, nas várias polêmicas em torno dos números do desemprego. As condições
de emprego são aqui muito heterogêneas, abrangendo desde
os espaços ocupacionais fortemente enquadrados por normas jurídicas e por mecanismos da proteção social até aqueles outros onde uma economia informal e/ou submersa
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aparece como particularmente desenvolvida e diversificada. Em um contexto de forte diminuição dos empregos
formalmente registrados e protegidos, notável sobretudo
no setor industrial no decurso dos anos de 1990, as atividades ocupacionais não registradas (como a dos assalariados sem registro em carteira e dos trabalhadores por conta
própria) asseguraram o essencial da flexibilidade do emprego (representando mais da metade dos empregos), e
alimentando, ao mesmo tempo, o crescimento das atividades de serviços e dos “bicos”.
Assim, diante do “assalariamento restrito” (Lautier,
1987) da população ativa, a desestabilização das condições de emprego provocou uma aceleração das transições
entre o trabalho formalmente registrado e as atividades
não registradas e protegidas. As estratégias defensivas que
foram desenvolvidas passaram a se apoiar na combinação
desses dois tipos de situação, seja para um mesmo indivíduo (acumulação, alternância), seja no seio do grupo familiar.
É evidente que tais mecanismos sociais de distribuição de formas de emprego têm efeitos estruturais sobre a
trajetória e as atividades profissionais. A construção social
do desemprego está marcada, aqui, pela ruptura da equivalência entre a privação do emprego e o desemprego. Ademais, onde
a fronteira entre o desemprego e o emprego se faz tão
mais permeável, ganham força outras categorias de identificação subjetiva e política (desabrigados, “sem-teto”, “semterra”, por exemplo), sendo essas tanto mais utilizadas
quanto mais eficazes (que o desemprego) se mostrem para
negociar o reconhecimento e proteção sociais. Não sem
razão os fortes movimentos de desempregados do início
dos anos de 1980 cederam lugar a movimentos sociais onde
outras identidades coletivas formam a argamassa que liga
os interesses individuais. E, mesmo que a maioria dos “semteto” possa ser também “sem-emprego”, não é a identidade subjetiva de “desempregado”, coletivamente partilhada, que está na base das suas ações.
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Na França, ao contrário, o desemprego é fortemente
institucionalizado. As instituições públicas de recolocação
cobrem o território nacional com uma malha fina, de há
muito constituída. Por isto mesmo, podemos entender que
a taxa de desemprego aberto observada na região de Paris
no momento em que iniciamos os trabalhos nesse projeto
(cerca de 11%) fosse mais alta que a de São Paulo (cerca
de 8%). E não sem razão; as pessoas privadas de emprego
tendem – animadas pela forma como se institucionalizam
os sistemas de emprego e de proteção social – a se declarar
como desempregados, inscrevendo-se (tão logo privadas
de emprego) junto à ANPE. Só assim farão jus ao ingresso
na malha fina do sistema de welfare.
Entretanto, no caso francês, o desemprego se banaliza
à medida mesma que se pluralizam as formas de vivenciálo. Mas, sobretudo – e essa é a característica sociologicamente mais saliente – o desemprego aparece cada vez menos sob a forma de uma ruptura no meio de uma carreira
profissional contínua. E, nesse sentido – e esse é outro
achado teoricamente importante – as formas (ou configu110 ÓCIO
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rações institucionais) do desemprego dependem e expressam as formas (ou configurações institucionais) do emprego. Ora, na França, essas últimas diferenciaram-se bastante no curso dos últimos anos, abrindo-se o leque das
chamadas “formas particulares ou atípicas de empregos”,
todas excepcionais ante a norma salarial. Essa excepcionalidade exprime-se em dois planos. No que concerne à duração e à estabilidade do contrato de trabalho, institucionalizam-se os contratos de duração determinada (CDD),
os contratos temporários, os estágios; e as trajetórias antes
descritas refletem a importância numérica dessa nova forma institucional. No que concerne à duração da jornada
de trabalho, ganha espaço o trabalho em tempo parcial,
importância essa também evidente nos trajetos antes apresentados. Em meados dos anos de 1990, período ao qual
se referem os dados longitudinais anteriores, cerca de 2,5
milhões de contratos (num total de 22 milhões) diziam
respeito a indivíduos ocupados em regime de tempo parcial no mercado de trabalho francês.
Os resultados aqui apresentados ilustram o interesse
em estruturar estratégias comparativas de análise com vistas a melhor entender as formas pelas quais se exprimem
processos mais amplos e gerais. É quando vistos pela lente
das diferenças (e/ou especificidades) e analisados comparativamente, que podemos compreender em maior profundidade as maneiras pelas quais se manifestam, são definidas e vividas as situações de fragilidade no mercado do
trabalho, ficando evidentes os seus elos com os caminhos
(sócio-institucionais e culturais), sempre específicos, por
meio dos quais a reestruturação econômica atinge diferentes sociedades. É certo que muitas vezes somos tentados,
pela simplicidade, suposta elegância ou mesmo correção
política, a apreender toda essa variabilidade em um único
conceito – seja o de “desemprego recorrente” ou o de “padrão nômade” das trajetórias ocupacionais. Creio, entretanto, que, assim fazendo, em vez de iluminar, obscureceremos tais realidades.
nadya@uol.com.br
Esse texto aproveita e resume materiais de uma reflexão mais longa e
detalhada, levada a discussão recentemente em duas oportunidades.
A primeira delas no “Seminário sobre Estrutura social e segregação
espacial – São Paulo, Rio de Janeiro e Paris”, promoção do Centro de
Estudos da Metrópole, Cebrap, São Paulo, 28-29 de junho de 2004;
a segunda no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 16-18 de setembro de 2004
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ILUSTRAÇÃO DE JULIANO GUILHERME

Introdução
A morte de Celso Furtado, em 20 de novembro de
2004, acelera o fechamento do ciclo de pensamento dos
grandes economistas desenvolvimentistas brasileiros. Várias gerações de economistas tiveram forte influência de
suas idéias e, ainda hoje, livros como Formação Econômica do Brasil (1959) e Desenvolvimento e Subdsenvolvimento (1961) são referências obrigatórias em muitos currículos dos cursos de graduação. Embora sua maior contribuição intelectual tenha sido feita na área da História Econômica do Brasil, seu grande cavalo de batalha foi a discussão dos fatores que levariam o Brasil à condição de país
integrante do clube das nações desenvolvidas. Esses fatores podem ser sintetizados em três idéias básicas: autonomia, democracia e reformas estruturais.
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Para acompanhar a trajetória da abordagem do autor
a estas idéias, três obras se destacam em três momentos
diferentes. A primeira, A Pré-Revolução Brasileira (1962),
escrita ainda no calor do crescimento econômico trazido
pelo Plano de Metas do Governo Kubitschek (1956-1961)
e de sua atuação à frente de órgãos como o BNDE e SUDENE – promotores do financiamento nacional e regional
do processo de desenvolvimento –, analisa os principais
valores e conceitos que deveriam estar associados ao processo de desenvolvimento brasileiro. A segunda, Um Projeto para o Brasil (1968), escrita em Paris, quatro anos após
ter seus direitos civis e políticos cassados pelo regime militar instaurado em 1964, propõe soluções para alavancar
reformas estruturais necessárias ao desenvolvimento nacional. A terceira, Não à Recessão e ao Desemprego (1983),
escrita após seu retorno ao Brasil durante a longa marcha
de redemocratização do país, avalia os fatores que geraram a crise econômica e intensificaram a dependência da
economia brasileira à economia internacional no início dos
anos 80 e propõe soluções radicais para esses problemas;
entre elas, a moratória unilateral da dívida externa.
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Os Conceitos
O processo de desenvolvimento, na visão do autor, tem
como premissa a autonomia nacional, ou seja, uma estratégia onde, progressivamente, os atores nacionais conquistam a soberania das decisões econômicas sobre os rumos
do país. Para Furtado, subdesenvolvimento se confunde
com dependência, entendida como uma situação onde as
decisões econômicas ficam nas mãos de grupos estrangeiros os quais condicionam os rumos da política econômica
nacional aos interesses comerciais e financeiros do capital
internacional. Nesse sentido, o processo de desenvolvimento
impulsiona, ao mesmo tempo em que é impulsionado pela
independência nacional, pela internalização do processo
de decisão sobre os rumos da economia e pela soberania
sobre as decisões de investimento, comércio exterior e
endividamento.
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O

grau de otimismo de Celso Furtado
quanto à dinâmica do processo de desenvolvimento no Brasil
vai progressivamente se reduzindo ao longo dos tres momentos onde foram escritas as referidas obras. No que se
refere ao tema da autonomia, em A Pré-Revolução Brasileira (1962), o autor afirma que “a economia de nosso país
alcançou um grau de diferenciação que permitiu transferir
para o país os principais centros de decisão de sua vida
econômica… O Brasil está repetindo, até certo ponto, a
experiência do Japão em decênios anteriores: a conquista
da autodeterminação no plano econômico ainda em fase
caracterizada por um nível de renda percapita típico de
país subdesenvolvido”.
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Conquistada esta autonomía, Celso Furtado conclama
o Estado a assumir a tarefa de induzir os meios para que
se complete o processo de desenvolvimento, por intermédio de reformas estruturais ou de base. Essas reformas, na
visão do autor, seriam destinadas a resolver o desajustamento existente entre as expectativas criadas pelo próprio
desenvolvimento no conjunto da população e o limitado
acesso permitido aos frutos desse desenvolvimento. Com
isso se estariam resolvendo problemas como o desemprego nos setores tradicionais, a assimetria regional do processo de desenvolvimento e a distribuição de renda, ao
mesmo tempo em que se impulsionavam a mobilidade social
e a geração de novas oportunidades por meio de políticas
sociais que reduzissem os hiatos na formação e conservação de capital humano, como é o caso dos setores de saúde e educação. Segundo Furtado, “… as circunstâncias
históricas em que vem se realizando o desenvolvimento
brasileiro recente criaram condições para que se processasse inusitada concentração de renda, tanto geográfica,
como setorial e social”.
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Mas o papel indutor do Estado, na visão do autor, não
devia ser confundido com o dirigismo autoritário que limita
as liberdades individuais e direitos civis. “É fato mais ou
menos evidente que o rápido desenvolvimento material da
União Soviética, até a pouco país subdesenvolvido, se baseou parcialmente em métodos anti-humanos. As apropriações dos excedentes agrícolas, destinadas a financiar o
desenvolvimento industrial foram feitas mani militari, mediante coletivização compulsiva e repressão violenta de toda
a resistência”.
Para Celso Furtado, o desenvolvimento não poderia darse em detrimento do abandono de valores como a democracia. Suas diretrizes básicas no que diz respeito aos caminhos a seguir pelo Brasil, escritos em 1962, são: “Em
face do grau de desenvolvimento já alcançado por nossa
estrutura social e política, devemos considerar como um
retrocesso os métodos revolucionários que desembocariam
necessariamente em formas políticas ditatoriais sob a égide de classes sociais, grupos ideológicos ou rígidas estruturas partidárias. Para evitar a preemência de técnicas revolucionárias desse tipo, é necessário: (a) prevenir toda forma de retrocesso em nosso sistema político-social, e: (b)
criar condições para uma mudança rápida e efetiva da anacrônica estrutura agrária do país”.
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O Projeto
O retrocesso no sistema político acabou ocorrendo, não
pela via da esquerda revolucionária que preoucupava Furtado, mas pela via dos setores conservadores da sociedade, que viam nas reformas de base iniciadas após o governo Goulart, uma ameaça para a estabilidade política e
uma reversão acelerada das regras do jogo que, até então, definiam quem ganhava com o processo de desenvolvimento. Em seu exílio em Paris, Celso Furtado teve tempo
de pensar nos rumos da economia brasileira, que entre
1962-1967 atravessou forte crise, com uma taxa média
de crescimento anual de 2%, comparada aos 11% do período 1956-1961.
Deixando de lado os fatores conjunturais da crise, o
autor acreditava que as principais dificuldades estruturais
da economia brasileira repousavam em cinco fatores que
deveriam ser revertidos por meio de um processo integrado de planejamento. O primeiro consistia em uma deformação estrutural no perfil da demanda global. “Essa deformação é responsável pela lenta penetração do progresso
tecnológico em nossa economia e pela escassa difusão dos
frutos do aumento da produtividade”. O segundo era a
deficiência da estrutura agrária, que se perpetuava por intermédio do latifúndio, da baixa produtividade e do alto
disperdício de mão de obra na agricultura de subsistência.
O terceiro era representado pela existência de grandes
empresas oligopolistas em setores estratégicos, estabelecidas na anterior onda de crescimento que, ao praticar um
sistema de preços administrados, se apropriavam de parte
substantiva na riqueza nacional, praticavam processos descontrolados de remessa de lucro ao exterior e levavam à
perda de autonomia do processo decisório quanto aos rumos dos investimentos. O quarto era a necessidade de vincular o crescimento industrial às exportações e ao aumento
da capacidade de importar, visando mudanças nas estruturas de preços relativos e adequando a estrutura produtiva
ao perfil desejado de distribuição de renda. Por fim, mas
não menos importante, o autor enfatizava a necessidade
de investimentos em ciência, tecnologia e formação de capital humano para que se possa endogeneizar o processo
decisório sobre a geração e difusão de progresso técnico.
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Na década de setenta, nem todos os cinco fatores enunciados por Furtado estiveram presentes no processo de
desenvolvimento acelerado ocorrido naquele período. Se
por um lado, a crise econômica do período 1962-1967
se reverteu, abrindo espaço para o período de crescimento mais acelerado da história econômica brasileira, entre
1968 e 1973, conhecido como milagre econômico brasileiro. Por outro lado, tal crescimento não beneficiou os setores assalariados de baixa renda, desenvolvendo a base
produtiva de bens de capital e de bens de consumo durável, em proporção mais elevada do que a de bens não
duráveis de consumo. Assim, a deformação estrutural no
perfil da demanda global se mantém, contribuindo para a
relativa estagnação econômica que se arrasta dos oitenta
aos noventa.
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O tema da grande empresa, especialmente da estrangeira, não se mostrou efetivamente como um grande problema ao longo do tempo. Uma legislação restritiva sobre
a disciplina dos investimentos externos no país surgiu nos

D

eficiências na estrutura agrária foram
parcialmente resolvidas com o crescimento acelerado da
produção agrícola, especialmente voltada para a exportação e para o mercado interno dos grandes centros urbanos. Mas o espaço para a eliminação da pobreza rural,
ainda que amenizado pelos benefícios trazidos por meio
de programas sociais como o FUNRURAL e das tímidas
iniciativas de colonização e reforma agrária, não ocorreu
como Furtado gostaria, especialmente no Nordeste do país,
aonde a concentração fundiária alcançava grandes proporções. A ausência da pequena produção rural tecnificada, a falta de assistência técnica e de sistemas adequados
de crédito à pequena produção e a eliminação do latifúndio improdutivo são problemas ainda presentes, especialmente nas áreas de baixo dinamismo econômico do país.
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anos setenta e oitenta, fazendo com que a adaptação das
empresas estrangeiras aos interesses nacionais fosse um
processo natural. A maioria dos gerentes dessas empresas
atualmente é nacional. O processo crescente de globalização faz da atração de investimentos externos uma condição sine qua non para o crescimento econômico, para a
geração de empregos e para a adesão competitiva às cadeias mundiais de exportação. Se existe uma perda de
autonomia associada ao movimento internacional de capitais, essa perda é diluida globalmente, dado que o capital
ultrapassa as fronteiras nacionais e se volatiliza crescentemente na busca incessante pela maximização de sua rentabilidade.
A necessidade de vincular o crescimento industrial às
exportações tampouco foi de imediato implementada. Em
que pesem todos os esforços nesta direção, o Brasil dos
anos setenta e oitenta continuou sendo um país com baixíssima abertura para o exterior e somente nos anos noventa
começou a aumentar a consciência de que uma maior
abertura comercial era condição inexorável para o aumento da competitividade da indústria nacional e para importar os bens e serviços necessários ao processo de desenvolvimento.
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Por fim, quanto ao tema da ciência e tecnologia, o país
fez muitos esforços, desde os anos setenta, com a criação
de entidades de fomento à pesquisa científico-tecnológica
e ao desenvolvimento de recursos humanos, como a FINEP e o CNPq e de estruturas similares nos estados mais
ricos da federação. Porém, os investimentos e incentivos
públicos em ciência e tecnologia jamais alcançaram a proporção dedicada pelos tigres asiáticos, como Japão e Coréia. Faltou, isso sim, um movimento mais articulado de
integração entre a base de geração de pesquisa, a indústria e a formação de mão de obra básica qualificada e
flexível para assimilar progresso técnico na escala necessária ao país.
Enfim, o país cresceu – e muito – nos anos setenta, mas
não necessariamente por meio das receitas de Furtado em
Um projeto para o Brasil (1968). Esse crescimento, em grande medida financiado em parte pelo endividamento externo e não pela poupança interna, como gostaria Furtado,
passou a ser fonte de significativos desajustes macroeconômicos que geraram a desordem financeira e monetária
durante os anos oitenta e a primeira metade dos noventa,
refletida em altas taxas de inflação. Tais desajustes foram
resolvidos parcialmente após o Plano Real em 1994. Além
do mais, a deformação estrutural na demanda global que
se mescla com a má distribuição de renda continua sendo
um desafio que perdura depois de quase quatro décadas
de governos dos mais distintos matizes políticos e de seus
respectivos planos de desenvolvimento.
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A Indignação
A indignação de Furtado tem raízes não somente nos
aspectos pessoais como a interrupção de sua carreira como
planejador e arquiteto do desenvolvimento brasileiro pela
ditadura militar, mas principalmente pelos caminhos traçados pela política econômica dos governos durante esse período. Apesar da institucionalização de processos de planejamento ao longo dos governos militares, os planos formulados não tocaram a fundo as raízes do processo de
concentração de renda e geração de oportunidades para
os mais pobres. Sobre este ponto, em seu Prefácio ao livro
“Não à Recessão e ao Desemprego (1983)”, o autor justifica o radicalismo de suas posições:
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“O tom de denúncia que aflora em algumas páginas
será compreendido por quem tem consciência da gravidade da situação a que foi conduzido nosso País. Durante
muitos anos fomos vítimas de políticas marcadamente antisociais, que contribuíram para agravar malformações que
nos vêm do passado. As desigualdades sociais se aprofundaram, a massa dos excluídos cresceu ao mesmo tempo
em que se instalava na classe média a ilusão de uma prosperidade sem limites. Agora descobrimos que fomos vítimas de uma série de engodos, que o País foi hipotecado a
banqueiros estrangeiros e que foram assinados acordos com
instituições financeiras internacionais que implicam derrogações de nossa soberania”.
Para Furtado, a autonomia foi revertida, por meio de
um processo crescente de internacionalização da economia, do endividamento externo e da submissão da política
econômica aos ajustes recessivos impostos pelo Fundo Monetário Internacional que, na visão do autor, passa a ser o
guardião dos interesses do setor financeiro internacional.
A democracia foi igualmente revertida, pela ditadura militar e pela ausência da participação popular nas decisões
importantes quanto aos rumos do processo de desenvolvimento, concentrando a renda e separando os interesses
da classe média das necessidades dos mais pobres. As reformas estruturais tomaram outro rumo, reduzindo as taxas de investimento e desmantelando o parque produtivo
nacional, aumentando o desemprego e o subemprego.
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P

roblemas como a crescente inflação naquele momento, segundo o autor, nada mais significavam que o
descontrole da economia e a falta de liberdade de utilizar
adequadamente os instrumentos de política econômica,
como a política monetária e cambial, o controle da liquidez e a fiscalização das instituições financeiras.
A saída proposta por Celso Furtado foi a busca de apoio
entre os países devedores como o Brasil, para a pactuação
de novas condições de refinanciamento da dívida externa
com as agências multilaterais, onde a moratória seria o
primeiro passo para forçar os credores internacionais a
negociar uma repartição das perdas1. Na visão do autor, o
pagamento da dívida asfixiava o processo de desenvolvimento. Não resta dúvida que o risco desta posição seria o
de passar por longos períodos de adstringência financeira
internacional, mas permitiria, segundo ele, recuperar a
capacidade interna de poupança e a autonomia das autoridades monetárias, paralisadas pelos acordos com o FMI
e com os credores externos.

1. Com a eleição do atual presidente da Argentina, Nestor Kirchner,
em fins de 2003, o governo argentino passou a adotar uma posição
relativa de enfrentamento com o FMI. Tal posição, no entanto, não
levou aquele país à suspensão dos pagamentos da dívida externa,
seja com aquela instituição, seja com os Bancos Multilaterais (Banco
Mundial e BID), embora tenha sido feita a suspensão do pagamento
da dívida com os credores internacionais privados.
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Durante os anos noventa, a receita proposta por Furtado não foi adotada, mas as nuvens negras preconizadas
pelo autor tampouco desabaram em um grande dilúvio
para a economia brasileira. Ainda que nossa economia
tenha crescido pouco, consolidou-se a democracia, foram
criadas condições para o controle da inflação e a para a
recuperação da política macroeconômica. As baixas taxas
de juros vigentes no mercado internacional permitiram investimentos estratégicos, mas que levaram a um rápido
crescimento da dívida externa, a qual já era elevada ao
final dos anos oitenta. O preço do fim da inflação tem sido
a persistência de altas taxas de juro no mercado interno,
que impedem o uso dos mecanismos de crédito para promover investimentos domésticos e aumentam a dimensão
da dívida pública.
Seria possível a adoção da receita proposta por Furtado? Provavelmente não. Além da difícil economia política
necessária para sua adoção, o avanço da globalização nos
faz cada vez mais dependentes da capacidade de importar, da geração de superávits para o crescimento das divisas e da credibilidade externa para a atração de investimentos diretos. É verdade que políticas mais agressivas de
consolidação de blocos econômicos regionais, como o
MERCOSUL, poderiam ter sido implementadas como forma de amenizar as crises que se abateram sobre os países
da região e como meio para aumentar os graus de liberdade para que, por intermédio de mercados regionais estáveis, fosse reduzida a vulnerabilidade da economia aos
choques externos, mas esse tem sido um processo longo e
difícil de implementar.
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N

este sentido, Celso Furtado trouxe uma
contribuição fundamental ao pensamento econômico e à
gestão do desenvolvimento brasileiro e dos demais países
da América Latina, mas suas idéias ficaram aprisionadas
pela visão de autonomia e desenvolvimento econômico
de um mundo que não existe mais2. Com o avanço da
globalização e a volatilidade dos fluxos comerciais e financeiros, aumenta a interdependência entre os países
no mercado internacional, impedindo a realização do
sonho de desenvolvimento com autonomia, tal qual preconizado pelo autor.

2. Em seu último livro, “Em Busca de Um Novo Modelo”, publicado
em 2002, Celso Furtado renova sua visão de que, com o processo
recente de globalização, os estados nacionais passam a ser cada vez
mais interdependentes, mas em geral sua proposta de como superar
os obstáculos para fomentar o processo de desenvolvimento continua
sendo a mesma que orientou sua trajetória.
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Retomar o sonho de Furtado para o Brasil na atual condição da economia mundial significa avançar na integração regional e no aumento da competitividade global de
nossa economia; na reforma e fortalecimento do papel do
Estado para a criação de programas sociais que promovam a geração e conservação do capital humano, por meio
de políticas e investimentos massivos em saúde, educação
e criação de tecnologia e na manutenção de um ambiente
macro-econômico estável que garanta confiança para a
retomada de investimentos produtivos capazes de aumentar o emprego formal e reduzir a enorme concentração
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de renda que assola o país. Em outras palavras, como dizia Furtado em 1968, se necessita ter “um projeto para o
Brasil”. Quanto mais se distancia no tempo o alcance destas condições, maior será a deterioração do tecido social e
a geração de um quadro de instabilidade e violência, como
reflexo da falta de políticas que articulem desenvolvimento
econômico com justiça distributiva.
andrem@iadb.org
Este artigo foi escrito em Dezembro de 2004. O autor agradece aos
comentários de Marcello Averbug e Marília Mirza.
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A longa história dos judeus no norte da África e no Oriente Médio (a exceção de
Israel), uma história que se iniciou logo após a queda do segundo templo no ano 70
d.C., teve seu último capítulo no século 20. O colapso e a dissolução das comunidades judaicas foram rápidos, deixando apenas um rastro de poeira e ruínas no caminho. Em apenas algumas décadas, a grande maioria dos judeus das terras árabes
abandonou seus países de origem, escolhendo Israel e França como principais destinos, além
de EUA, Canadá e o Brasil.
Não há mais judeus vivendo no Iêmen, tampouco na Líbia. Alguns ainda habitam a cidade
de Beirute, no Líbano, mas não como comunidade. No Iraque de embargos e guerras, o
número deve ser zero; a Argélia e o Egito têm cada um, cerca de cem. A Síria, que ainda
abrigava uma comunidade na casa dos milhares nos anos 90, hoje não tem mais do que
duzentos judeus, praticamente todos em Damasco. Apenas Marrocos e Tunísia ainda têm
mais de mil judeus dentre os países árabes. Somam-se a eles os 6 mil da Turquia e os 22 mil
do Irã e teremos a cifra de 30 mil judeus imersos no Islã do Oriente Médio hoje.
O conflito árabe-israelense é, sem sombra de dúvidas, o catalisador desse êxodo em
massa dos judeus da maior parte dos países árabes, principalmente daqueles que fazem
fronteira com Israel. Contudo, o final do colonialismo francês também contribuiu sobremaneira para essa migração dos judeus do Magreb (Marrocos, Argélia e Tunísia).
De acordo com o autor do livro “Jews of Arab Lands in Modern Times”, o professor de
história da Universidade de Oklahoma, Norman A. Stillman, “o que pavimentou esse êxodo
desde o princípio da era moderna foi à influência do Ocidente (...) e o seguido processo de
modernização que afetou a judeus e árabes de maneiras distintas”.
O crescimento econômico, o aumento da influência política e o envolvimento cultural da
Europa no mundo islâmico ao longo dos séculos 19 e 20 foram percebidos pelos muçulmanos como uma ameaça ao seu domínio cultural, ao mesmo tempo em que para judeus e
cristãos era visto como um movimento em direção à sua libertação da condição de dhimmis,
ou “protegidos”, que perdurava desde a Idade Média. O dhimmi combinava uma posição de
inferioridade com certas limitações sociais e legais, entretanto, garantia a vida, a propriedade e o direito de trabalho (com certos limites discretos) e de culto. E, de certa forma, é ainda
assim que vivem, por exemplo, os judeus iranianos. De Teerã a Shiraz, aos judeus é permitido tudo, mas se querem sair do país, necessitam uma justificativa plausível. Quando estive
lá, em janeiro de 2001, Arash, o líder do Comitê Judaico da capital, sugeriu que eu enviasse
uma carta à embaixada brasileira, solicitando um intercâmbio cultural entre as duas comunidades judaicas, para justificar sua possível visita ao Brasil.
As potência européias interessadas por um lado no bem estar dessas comunidades, proporcionado pelos ideários de igualdade e liberdade da Revolução Francesa, e por outro lado,
por razões imperialistas, encorajavam as minorias não muçulmanas, que rapidamente perceberam que essa interferência poderia representar o enfraquecimento do poder central
islâmico, o que só poderia contribuir para desmantelar o status de dhimmi.
Os não muçulmanos no Islã serviram, por séculos, como mediadores entre os interesses
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comerciais europeus no Oriente Médio e no norte da África e os interesses da sociedade
muçulmana. No século 19, eles começaram a tirar vantagem da proteção que poderia ser
proporcionada com esses laços fortes, enquanto os europeus faziam sua parte, negociando
principalmente com o Império Otomano, maiores direitos civis para os judeus e cristãos. No
Marrocos, os judeus conseguiram uma espécie de emancipação (hurryya, que significa liberdade, mas também libertinagem), através de um dahir (decreto real) em 5 de fevereiro de
1864. Entretanto, essa emancipação mostrou-se apenas retórica.
Em maio de 1860, alguns intelectuais judeus franceses, recém emancipados e imbuídos
dos princípios de Liberté, Egalité, Fraternité fundaram a Alliance Israélite Universelle (AIU)
em Paris, cujo objetivo era “trabalhar pela a emancipação dos judeus levando assistência
efetiva para aqueles que sofrem apenas por serem judeus” (Stillman, 2003). Em 1862, surge
a primeira escola da AIU em Tetuan, cidade onde hoje vive apenas uma família judia. Encontrei-a por acaso, enquanto visitavam seus entes no cemitério. O portão entreaberto estava
cercado de lama e mato, resultado do abandono. No centro da cidade, o Casino (clube) fica
aos cuidados do último dos Benchimol e não há mais a carniceria (açougue) casher. A AIU de
Tanger foi fundada logo em seguida, no ano de 1864. De lá pra cá, o Marrocos chegou a
contar com mais de setenta unidades da AIU e com cerca de trinta mil alunos. Na cidade de
Tanger, hoje resta apenas uma sinagoga fundada em 1967. Curiosamente persiste a figura
anacrônica do Grão Rabino, um Rabino-Juiz, que responde pelas questões judaicas ao Ministério da Justiça.
Damasco teve a sua aiu fundada em 1865. O caos da cidade grande, com seus
milhares de táxis amarelos, confronta com a calmaria das montanhas douradas ao
largo. A cidade, em 1840, fora palco de um libelo de sangue, pessoas que acreditavam que os judeus faziam seu pão da páscoa utilizando sangue de crianças
inocentes. A pilhagem foi grande e fomentou a idéia da criação da AIU. O bairro judeu fica
na rua Bab Sharqi, e conta ainda com algumas poucas sinagogas remanescentes (e de
difícil acesso).
Em 1878 foi a vez de Tunis inaugurar sua AIU. Atualmente, seguranças a paisana, orbitam no em torno da sinagoga e da escola judaica, tentando evitar o que acontecera em
2002, quando uma bomba explodiu na sinagoga da ilha de Djerba, matando 14 pessoas, a
maioria turistas alemães. Algumas crianças da escola olhavam assustadas para mim, como
se eu fosse um terrorista. Mas era assim que os tais seguranças me viam: não como um
fotógrafo, mas como um terrorista em potencial.
A TUNÍSIA ABRIGA HOJE quase dois mil judeus, sendo que metade deles vive em Tunis e
a outra metade divididos nos Harat-Saghira e Harat-Kbira, os bairros da ilha de Djerba.
Alguns poucos ainda vivem em Sfax e Sousse. Em Tunis, a sinagoga recém reformada, fica
em frente à Boucherie Casher, na Rue de La Liberté. No cemitério da Rue Kheireddine Pacha,
encontrei alguns monumentos em homenagem aos judeus deportados para campos nazistas
entre 1939 e 1945.

JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2005 127

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Ainda no ano de 1878 foi inaugurada a unidade da AIU de Beirute, onde hoje virtualmente não há judeus. Ficava no bairro de Wadi-Abu Jamil, nas cercanias da sinagoga Maguen
Avraham. As guerras entre Israel e os países árabes somadas à guerra civil de 15 anos,
afugentou os judeus de todas as cidades libanesas. O telhado da sinagoga está destruído e
apenas o piso de mármore pôde revelar um pouco de sua majestade de outrora.
O egito inaugurou suas primeiras AIU em 1896, no Cairo e no ano seguinte, em Alexandria. Como nos demais países árabes, ainda há alguns poucos judeus que permanecem
apenas para cuidar dos templos. É o caso de Madame Emam, uma senhora de seus 70 anos,
que cuida da Sinagoga Shaar Hashamaim, no centro do Cairo. De acordo com a Sra. Emam,
uma das últimas judias da capital, são cerca de 100 judeus, a maioria mulheres de idade,
que não seguem mais as tradições. A outra sinagoga, Ben Ezra, fica no bairro dos coptas e é
ponto turístico da cidade, pois dizem que Moisés teria sido encontrado quando bebê nas
águas que cercam o bairro. O que se conta também é que Jesus teria se refugiado ali com os
seus justamente por saber que o solo ali era sagrado. Em Alexandria, a sinagoga esta fechada e o cemitério deixado aos cuidados de uma família sunita.
Na argélia a história judaica foi diferente. A França ocupou o país em 1830 e aos
judeus foi concedida uma autonomia integral na pessoa do Muqaddam (cabeça da
comunidade judaica). Até uma corte rabínica (Bet Din) foi criada para resolver pendências judiciais. De acordo com alguns estudiosos, a Argélia teria sofrido um “colonialismo judaico e francês”, já que esse grupo assimilara rapidamente os costumes
europeus. Em outubro de 1870, foi concedida cidadania francesa a todos os judeus argelinos
(decreto Crémieux). Com esse gesto, 30 mil judeus passaram a ser franceses da noite para o
dia. Na prática, os judeus passaram da condição de dhimmis em uma sociedade pré-industrial islâmica para cidadãos de uma Europa secular e industrializada em poucos anos. Nos
demais países que a França se instalou (Tunísia, 1863 e Marrocos, 1912), a concessão de
cidadania não foi possível, por conta da Convenção de Madri (1880) e do Tratado de Algeciras (1906), que reconheciam a autonomia do Marrocos e de seus cidadãos.
Por todo o mundo árabe, ao invés do árabe ou turco, os judeus falavam e estudavam o
francês. Mais do que uma educação formal, a AIU proporcionou uma auto-imagem do judeu
e um renovado senso de identificação e solidariedade com o mundo judaico europeu; criou
expectativas e consolidou um senso de internacionalização.
Claro que isso os tornava diferentes da grande massa muçulmana. Com a educação
recebida e o conhecimento das várias línguas européias, os judeus passaram a ter certa
influência econômica na região. Seus laços com o Ocidente e sua rápida ascensão econômica foram ressentidos pelos muçulmanos, o que pode ter sido um dos alicerces do nacionalismo árabe do século 20.
Diferente do que ocorrera na Europa, onde os judeus rapidamente se assimilaram, no
mundo árabe os judeus se diferenciavam de seus conterrâneos, tornando-se cada vez mais
alienados a cultura árabe. No final do século 19, dos 300 mil judeus no Império Otomano,
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100 mil falavam francês e apenas mil falavam turco. Foram poucos os judeus do mundo
árabe que mostraram qualquer interesse na política da velha sociedade de seus tradicionais
líderes muçulmanos. Ao mesmo tempo, eles receberam bem a dominação européia que se
iniciou com a conquista da Argélia pela França e culminou com a partilha do Império Otomano após a primeira guerra mundial. Evidentemente, eles também se decepcionariam com
seus novos lordes europeus, que cedo se mostraram mais interessados em não desagradar à
maioria muçulmana em detrimento das minorias judaica e cristã.
Já no início do século 20, o nacionalismo árabe mostrava sinais de anti-semitismo,
o que dificultava a distinção entre judeus e sionistas em seu interior. Organizações
sionistas pulularam no mundo árabe como conseqüência entre uma forte ligação
com a Terra Santa e a chegada de propaganda européia em língua hebraica nas
cidades costeiras da África. Por conta dessa relação forte entre os judeus e a Palestina, houve vários movimentos migratórios em direção às quatro cidades mais sagradas,
Jerusalém, Hebron, Tiberíades e Safed. Em 1881, milhares de judeus iemenitas migraram
para a Palestina no que pode ser considerada a primeira aliá (subida, migração para a Terra
Santa), bem antes do primeiro Congresso Sionista (1897). No Cairo havia a Bar Kohbah
Society; na Argélia surge o Jewish Youth Association Institute, de Constantine; no Marrocos a
Ahavat Sion Society de Safi e a Shivat Sion Society de Tetuan, todas elas sionistas.
A atração do nacionalismo árabe pelo fascismo italiano e pelo nazismo alemão e sua receptividade ao discurso anti-semita tiraram qualquer esperança de manutenção da vida judaica no
mundo árabe, a exceção feita pelo Marrocos e pela Tunísia, que protegeram seus judeus das
garras de Hitler. A segunda guerra mundial fez com que os judeus criassem um elevado senso
de consciência coletiva e esprit de corps. O sionismo passou a ser, entre os jovens, a resposta
perante o anti-semitismo dos nacionalistas árabes e dos colonialistas europeus.
Por fim, hoje, encerrado o livro da história de treze séculos dos judeus no mundo muçulmano, resta apenas o epílogo, ou talvez o epitáfio escrito nas lápides abandonadas de um
tempo que já é história.
mgordon@uol.com.br
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A casa
La casa y outras visiones
Ediciones Libros de Alejandria, Buenos Aires, Argentina
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Máximo Simpson

Poeta
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El desborde
La casa entera toda,
toda fuera de sí,
se buscaba los ojos,
el zócalo perdido
la pacífica mesa adormecida.
La casa vigilaba las trastiendas
y vislumbrada prójimos remotos.

Sonata
Toca el violín la casa:
se asoma de sí misma,
se sale de la casa,
y le atraen vacíos hacia arriba y abajo.
Toca el violín la casa,
tiemblan sótanos negros de cólera indecisa,
tiembla toda la casa con su gran cuerda humana
cuando suena el violín violento de la casa.
La casa tiene lámparas votivas,
roperos tristes,
ventanas que miran hacia adentro.

Toda fuera de sí,
la casa pedía alrededores,
solicitaba entornos,
declives,
aledanõs,
lejanías.
Se ponía la casa los olores,
el hedor del vecino,
se agazapaba en trajes de oscuros dormitorios,
en cajones,
en sótanos,
en lámparas.
La casa entera toda,
toda fuera de sí,
vaticinaba flores,
irrumpía en estrechas escaleras,
convocaba a las puertas.
La casa entera toda salía hacia la calle,
llamaba a su cuchara.
Desgarrada,

oscilante,

corría tras de sí la casa toda,
por asilos,
temblores,
sepulturas.
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La baldosa
Esa baldosa rota con su pequeño charco
Vive en medio del patio
como un falso profeta.
Esa ínfima ruina,

esa grieta del mundo,
ese fracaso de la vida que ya toca sus bordes,
esa breve fisura es un aviso,
una senãl dejada como por puro azar.
Esa trivial metamorfosis,
ese ex abrupto de agua
que como un charco de locura
desafía la calma de las flores,
es nada más que eso: una provocación,
un torvo golpe al aire de la casa.

La gotera
La gotera caía

sobre el pan,

sobre el tiempo.

La gotera caía como salmo insensato,
como loco aleluya,
como lento gorjeo,
como un aria indecisa.
Y la gotera hablaba en medio de la noche,
era un ala que rozaba los días.
La gotera caía como terca amenaza,
se metía hacia adentro,
en la médula misma,
en el cogollo herido,
en las uñas dormidas,
en el cuaderno niño entre las letras,
adentro de la pulpa,
adentro de la vida.
La gotera caía

sobre el pan,

sobre el tiempo.
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Las sillas
¿En qué lugar,

La puerta
Puerta ambigua
con chirridos y enigmas,
exclusión y misterio.
Puerta que nadie ha clausurado,
que no está abierta ni cerrada.
Frontera incierta,
vaguedad vacilante, pesadumbre confusa,
en su confín de último invitado.
Abertura exiliada,
camino sin acceso:
puerta ambigua que está pero no está,
equívoca abertura que no abre,
pero tampoco cierra.
Agujero de Dios
por donde nadie pasa.
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en qué rincón,
esperaba una silla replegada
bajo viejos papeles,
sepultada
bajo trajes y alambres?
¿Dónde cuatro soportes
para la hora de comer,
de gritar en voz alta?
¿Dónde el sitial,
dónde la comisura,
el fundamento para subir al aire,
para resistir?
Aparejo remoto de la casa,
pilar inaccesible:
de pie toda la vida desde niños,
entre sillas difuntas.

El ropero
Eran aquellos días
como un suave jadeo
sobre el ropero enloquecido
que cantaba los salmos de la tarde.

Las visitas
Las visitas llegaban,
pero entonces la casa se escondía,
se ocultaba a los ojos,
a las manos,
se cubría con trapos, con rubores,
con puertas, con ventanas,
con largos ademanes,
y sacaba las sillas a la calle,
los retratos quebrados,
los desvelos.
Comensales a oscuras,
inspectores de muebles recelosos,
turistas extraviados,
las visitas comían a la orilla
de una mesa inasible.

El forastero
Gozo de la mañana,
bailarín de otro mundo:
visitante de paso por la casa.
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Los adultos
Lentamente ascendían,
y con la mano apenas,
con el pie,
con la voz,
con la dulzura,
defendían la hora diminuta,
el efímero cielo,
el escaso rocío,
el canto ya inaudible de un pájaro extraviado.
Entre gestos confusos se aferraban a uñas,
palabras,

torbellinos,

manoteaban el aire,

discurrían,
y entonces me miraban desde lejos,
desde aquella frontera intolerable,
desde viejas orillas del recuerdo.
Asidos a la precaria luz,
lentamente se iban,
y yo soy aquel niño que espera su regreso.

Los gatos
Agazapados,
pertinaces,
astutos,
depositaban su quejumbre
sobre añejos armarios.
Instalados de pronto como reyes intrusos,
como arpías,
escalaban,
montaban,

resoplaban,

vivían otra vida en nuestra vida,
un amor desolado, amor desapacible,
violencia clandestina a grito entero,
a tambor, a temblor, a sacudida.
Y en el candor felino,
sólo la tos velaba, sólo el escalofrío,
sólo la pesadumbre,
sólo el presentimiento del minutero fijo,
sólo la campanada del pecho desarmado,
y las bestias tañían,
a canto llano depredaban

nuestra calma precaria,
a tambor,
a temblor,
a sacudida.
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Desayuno
Leche luctuosa,
flujo ronco de olvido.

El comedor
Destemplado,

aterido,
sin cubiertos,
sin sillas, sin ventanas,
sin flores, sin paredes,
sin mesa horizontal,
al borde del abismo.

Heredades

Un aire de nostalgia lo llamaba,
una atmósfera oscura de duelo subrepticio,
una aria como endecha.

Rastreábamos sin pausa
la chatarra detrás de los vestigios:

El comedor huía hacia el ocaso,
hacia un país soñado,
hacia el día siguiente.

Casacas,

mandolinas,
el vaho de la ausencia en la mañana.

La espera
Efímera alegría,
rito de aceptación:
cada quien esperando
la mano, la palabra,
el sombrero callado,
el agasajo mudo,
la mirada del otro.
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Don Elín
Estabas en la tarde,
con la llave del agua que anunciaba el olvido.
Entre austeros relojes,
entre arañas dormidas como dioses del polvo,
entre los vasos rotos del día declinante,
escuchabas dictámenes oscuros,
de más allá del mundo de herramientas y
aceites,
del amor deshauciado por los jueces,
desde la orilla sola donde un perro moría.
Hijo mío sin límites,
relojero sin horas y sin años,
padre desamparado entre las aguas,
perdido entre las piedras.

Dilución
Alejada, prohibida,
inhallable,
despoblada entre muslos acallados.

Interior
Aire como un ave sin alas,
sin garganta,
vehemencia cernida entre cajones,
entre agrios pañuelos sin sortija,
sin adónde.

Casa abierta de sí,
disuelta entre las voces,
deudora de otros días,
de otros años,
deudora de otras deudas.
Casa sin escalón,

desencontrada,
confundida al tumulto de la calle,
sin adentro ni afuera, desprovista.

Aire desmantelado,
botellones ruinosos,
remota lejanía de salud y de labios,
de intimidad de ojos,
de palabras humeantes bajo impávida lluvia.
Aire extenuado,
mecanismos de ausencia,
ruedas desorientadas,
¿adónde se ha ido el aire,
el aire de la casa?
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Réquiem
Las hormigas ya vienen,
los búfalos embisten mi escritorio,
las cigarras le cantan a la muerte.
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Em 1988, Sérgio Abranches publicou o artigo “Presidencialismo de
Coalizão – O Dilema Institucional Brasileiro”, em Dados, volume 31, nº 1.
O conceito dava conta da dinâmica do funcionamento de regimes
presidencialistas em contextos multipartidários, nos quais a existência de
maioria partidária-parlamentar governista é rara, se não inexistente. De
recepção inicial restrita aos especialistas, o conceito disseminou-se à
medida que as redemocratizações, particularmente na América do Sul,
repunham o tema da estabilidade democrática em países periféricos
economicamente atrasados. Oportuno, portanto, passados 17 anos, reunir
o formulador, Sérgio Abranches, e alguns cientistas sociais de nova geração
para uma espécie de balanço do que revelaram as pesquisas apoiadas no
conceito, e qual a agenda que se apresenta para o futuro imediato.
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Argelina Figueiredo – Sérgio, quando você escreveu o artigo estava tratando do presidencialismo de coalizão do período 1946/1964. Muitos dos trabalhos que retomaram a questão estão examinando o período atual. De
que forma foi apropriado o conceito para analisar o presente momento? E seria interessante debatermos a solução institucional para o presidencialismo, principalmente o
papel do Judiciário.
Sérgio Abranches – Eu desenvolvi o conceito em
uma ótica prospectiva e, por essa razão, incluí o Governo Sarney. Havia a suspeita de que estávamos para repetir o modelo de 45 ao longo do tempo. E isso estava
relacionado com algo que, talvez, seja a minha principal
aflição. Olhava o modelo e pensava: se ele está se reproduzindo é porque há algumas condições estruturais
que fazem com que esse seja o arranjo político que a
sociedade brasileira percorre ao longo da História. Digo
isso sem querer ser muito determinista. E, depois, fiquei
muito surpreso com a intensidade com que o modelo foi
se instalando.
Na verdade, era mais um insight do que de fato uma
idéia devidamente estruturada. O conceito, como deve
acontecer com todas as invenções, escapou do meu controle. Virou algo que é mais rico, substancioso, nas mãos
daqueles que fizeram várias pesquisas até mais aprofundadas do que as minhas sobre o modelo. Então, fiquei
sempre com uma inquietação a respeito do fato de que
deveria ter pensado melhor o modelo pós-Sarney.
E confesso que perdi um pouco o fio da meada ao
abordar o Judiciário. Naquela época, pensava no Judiciário como uma questão central. Hoje, estou convencido de
que o centro nevrálgico da minha preocupação, quando
olho o sistema político brasileiro funcionando sob o regime
de presidencialismo de coalizão, é o federalismo. O componente institucional menos desenvolvido, menos proces-
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sado pelo sistema político brasileiro, é precisamente o
modelo federalista.
Octávio Amorim Neto – Você tem procurado pensar as razões de sucesso de seu artigo e por que gerou
uma agenda de pesquisa tão profícua? Vale a pena lembrar que seu artigo foi publicado em 1988, mas, em 1987,
Juan Linz apresentou pela primeira vez, no Encontro Anual da Associação Americana de Ciências Políticas, seu texto
clássico intitulado Presidentialism or Parliamentarism: Does
It Make a Difference? (trata-se de um artigo de 1987 que,
em 1994, virou capítulo introdutório do livro The Failure of
Presidential Democracy), no qual diz que o presidencialismo é extremamente rígido, que o presidente tem dificuldade de ter apoio do Congresso. Enfim, que o presidente
e Congresso têm origens eleitorais distintas. Esse trabalho
teve enorme impacto na academia. Na América Latina,
observando o fenômeno com intimidade empírica, confrontávamos o que dizia o Linz e você. E os trabalhos se
chocavam. Enquanto o Linz dizia que o presidencialismo
não tinha mecanismos institucionais para superar presidências minoritárias, em seu artigo estava lá a possibilidade
de formar coalizões. E a partir daí vem toda uma linha de
pesquisa muito rica.
Você estava ciente desse debate lá fora sobre presidencialismo e parlamentarismo ou foi algo completamente independente?
Sérgio Abranches – Eu já acompanhava o debate
no exterior. Lembre-se de que em fins dos anos 80 estávamos em pleno debate constitucional. O Brasil era muito
dividido entre parlamentaristas e presidencialistas. E eu era
presidencialista.
Octávio Amorim Neto – No artigo, não está clara
esta opção de regime!
Sérgio Abranches – Quis mostrar que essa era uma
discussão muito presa ao modelo estadunidense de presi-

“O componente institucional menos desenvolvido, menos processado pelo
sistema político brasileiro, é precisamente o modelo federalista”

Sérgio Abranches
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“O modelo de parlamentarismo do Sérgio era de um partido majoritário,
em que você não levava muito em consideração as pesquisas empíricas
sobre o parlamentarismo europeu. Quer dizer, o continente, que era
multipartidário, aproximaria um pouco mais”

Argelina Figueiredo

dencialismo e ao parlamentarismo europeu, sem olhar
para o Brasil. Quer dizer, sem tropicalizar, sem carnavalizar. No fundo, achava que tinha uma idéia que não era
nem uma nem outra coisa: era parte do presidencialismo, mas com alguns componentes distintivos dados pela
coalizão.
Ademais, tinha sempre comigo o objeto do multipartidarismo como algo muito forte. Talvez, tenha sido o politólogo que tenha ficado mais impressionado com uma pequena experiência da política brasileira, que é muito mal
estudada. Nela está a chave para entendermos uma parte
da nossa diversidade política: o período da sublegenda no
regime militar.
Aquilo era extraordinário. Era um laboratório! O regime militar tinha o controle absoluto sobre as regras, o que
eliminava em parte o fato de a legislação eleitoral fazer ou
não a diferença. Estava com a regra mantida, com uma
ordem para ser um sistema bipartidário. É criado o bipartidarismo quase que em laboratório. E o próprio autoritarismo é obrigado a relaxar porque no centro de poder não
cabe uma administração bipartidária.
Por isso, sempre me impressionou a força do multipartidarismo brasileiro. Não nasceu da legislação eleitoral;
era uma necessidade gerada da heterogeneidade, da diversidade, da multiplicidade de linhas de clivagem da sociedade brasileira. Tinha, portanto, muita clareza de que na
verdade era um debate sobre presidencialismo e parlamentarismo por um lado, e proporcionalismo e distritalismo, por outro.
Argelina Figueiredo – Também tinha a impressão de
que em seu artigo você discutia na direção do Juan Linz.
Mas, parece que seu modelo de parlamentarismo era de
um partido majoritário, em que você não levava muito em
consideração as pesquisas empíricas sobre o parlamentarismo europeu. Quer dizer, o continente, que era multipar-
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tidário, aproximaria um pouco mais. Ou pelo menos em
alguns aspectos não teria essa diferença tão grande.
Sérgio Abranches – Uma das coisas que tinha dado
muita importância na hora de montar o modelo era o índice de fragmentação partidária, exatamente porque distinguia os sistemas bipartidários dos sistemas partidários. Uma
das minhas preocupações sempre foi a seguinte: o Brasil
não é uma polis tão fragmentada assim.
Lembro de que sempre usava em aulas o exemplo da
Holanda, que tinha um número enorme de partidos que se
apresentavam para disputar as eleições. Essa fragmentação se reduzia a um número de partidos efetivos menor,
mas ainda parecido com o que tínhamos naquela época.
Depois, brotaram as primeiras flores do multipartidarismo brasileiro com a Constituição de 1988.
Fabiano Santos – Olhando a questão prospectiva, o
que me preocupa no presidencialismo de coalizão no Brasil é a visão segundo a qual o sistema representa um alto
custo, porque é preciso consertar aqui e ali, aproximandoo de fato a um sistema político parlamentar. Tipo inventar
a noção do primeiro-ministro.
Octávio Amorim Neto – Semipresidencial.
Fabiano Santos – Um semipresidencialismo. Uma
outra linha, não. Preconiza que fica tudo como está. E não
só no ponto de vista normativo, como do ponto de vista de
tendências, a coisa é essa, o presidencialismo de coalizão
tem sido praticado.
Confesso seguir uma terceira linha. Segundo minha
visão, uma experiência de convivência pouco truncada de
presidencialismo de coalizão foi a de Fernando Henrique,
em que se tem uma dança quase perfeita: pouca heterogeneidade nos partidos que fizeram parte da coalizão, uma
visão do partido do presidente das suas funções.
Concordo com o Octávio: estamos mais no sentido do
semipresidencialismo. Minha visão é um pouco distinta. Pre-
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cisamos reforçar a separação dos poderes, no sentido de
instrumentalizar o Legislativo, mais especificamente de diminuir os custos de não ser governo. Isso teria um impacto
positivo na vida dos partidos e na fragmentação política.
Qual é sua visão, Sérgio? Você concorda que são essas
três linhas de análise, prospectiva e institucional? E como
você se posiciona em relação a elas?
Sérgio Abranches – Entramos numa ferida que está
sangrando, em uma coisa em que estou pensando hoje.
Escrevi um artigo sobre a questão ambiental, no site O
Eco, falando sobre alguns componentes estruturais que estão
mostrando a sua verdadeira magnitude no Brasil. O presidencialismo de coalizão tem um custo muito elevado em
relação a quê? Até hoje nunca vi uma análise de custos
relativos que mostre o custo real. Há, isso sim, o custo
utópico versus o custo real. Vale mais do que meu modelo
de presidencialismo perfeito, no qual não há o clientelismo, tudo é programático, uma Europa que não existe.
Se tudo for perfeito, custa zero. Então, qualquer coisa
custa demais. A imperfeição é muito cara! Poderia reduzir
o valor? Não sei. Na verdade, quero saber se o presidencialismo de coalizão tem um custo embutido ou se o sistema político brasileiro, com seus problemas que se agravaram, tem um determinado preço. Deixamos de considerar
os custos que decorrem das estruturas brasileiras. O Brasil
vive uma crise fiscal do Estado desde o fim dos anos 70.
Quanto custa manter um sistema de ajuste fiscal permanente, porque não há condições políticas de resolver os
problemas estruturais que estão na raiz da crise fiscal? Na
verdade, não consigo determinar um custo especifico para
a operação do presidencialismo de coalizão. E nem consigo comparar o custo pago pelo Fernando Henrique vis-àvis o de Lula.
Consigo ver algumas coisas no meio dessa barafunda,
que são relevantes para o nosso debate. Em relação ao
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presidencialismo: hoje estamos vivendo um momento que
dá para citar um exemplo concreto, não chega a ser contra-factual, do que representaria esse efeito, efetivamente
posto na mesa, da possibilidade de o presidente ter um
certo manejo semiparlamentarista no sistema brasileiro.
O presidente Lula tem um problema de coalizão. Há
duas forças que são do mesmo tamanho em sua base de
sustentação política: o PMDB e o PT. Esse desequilíbrio é
causado porque partidos tradicionais dentro da base adotam uma prática clientelista e formam a maioria do bloco.
Mas não vamos tratar disso agora. Peguemos apenas os
dois pólos centrais, os pivôs da coalizão. Num regime parlamentarista, o Lula demitiria o ministro José Dirceu e chamaria uma liderança do PMDB e diria: ‘Organiza um governo para mim’.
O presidente tem grau de liberdade para mexer na
maioria. Quanto os parlamentaristas acham que isso custa? Basta trocar o Dirceu pelo Michel Temer (deputado do
PMDB de São Paulo) e calcular o custo relativo.
Acho que assim a discussão ganha uma outra dimensão. Mas não era bem isso que eu pensava. Afinal, se era
para mudar tudo, trata-se de um problema de reforma
estrutural e não de reforma legal.
Há ainda outro aspecto relevante a ser abordado dentro
da reforma e que está diretamente relacionado ao tema da
sublegenda. Temos que contabilizar que a coalizão nacional
é uma soma diferente das forças locais do país, que produzem algo complicado. Vou recapitular, retornando ao meu
artigo. É preciso fazer mais do que pura e simplesmente
separar os Poderes. É necessário inverter o papel do Legislativo, que hoje recebe a agenda política do Executivo. De
modo geral, o Brasil está acostumado a olhar para a produção do Legislativo, que na prática pertence ao Executivo.
Veja a frase do deputado Severino Cavalcanti, presidente da Câmara: ‘Vamos dar poder aos deputados para

“Olhando a questão prospectiva, o que me preocupa no
presidencialismo de coalizão no Brasil é a visão segundo a qual o
sistema representa um alto custo, porque é preciso consertar aqui e
ali, aproximando-o de fato a um sistema político parlamentar”

Fabiano Santos
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apresentar seus projetos’. Deve ter uma porção de parlamentares morrendo de medo! Eles simplesmente não apresentam projetos para serem levados à ordem do dia. Aquela
produção é apenas para mostrar que existem projetos, mas
não para serem aprovados.
Eu concordo com a importância de dar mais poder ao
Legislativo, mas, para isso, é preciso devolver para as Assembléias estaduais a capacidade de elaboração de leis.
Fortalecer apenas o Legislativo federal, através do Executivo federal, gerará mais desequilíbrio.
O federalismo brasileiro é assim: há uma enorme concentração de poder fiscal e tributário na União e o poder
político se divide. A vida se faz nos municípios e nos estados. Então, os governadores são poderosos, comandam as
suas bancadas quando os interesses convergem para as
unidades legislativas.
Dentro da reforma política, há uma briga pelo poder
federativo. Quando a bancada de São Paulo afirma que
planeja acabar com a sobrerepresentação do Norte e do
Nordeste é uma típica briga pelo poder. Hoje, existe um
equilíbrio de forças. O Senado bloqueia a investida dos
ricos sobre os pobres e a Câmara dos pobres sobre os
ricos. Os estados mais ricos, que têm maior população e
maiores bancadas têm a maioria na Câmara proporcional
e os mais pobres, a maioria no Senado majoritário.
Caminhamos para chegar ao momento da discussão
brasileira que é o grande tema constitucional. Em 1988,
olhamos para o retrovisor neste debate. Afinal, era necessário democratizar a sociedade, pendurar alguns direitos
na Constituição, mas não pensamos numa engenharia para
um país com a taxa de crescimento e com a população
que temos. E isso tudo com o gargalo fiscal e institucional
que está presente no cenário nacional.
Chegamos a um ponto de cristalização de uma discussão constitucional mais ampla: esse país é ou não é uma
federação? Vamos levar a sério a democracia? Se formos,
o Poder Legislativo tem que ser respeitado! E vamos parar
com esta estória de que o poder será entregue a uma Assembléia Legislativa cheia de bandidos. Ora, se está repleta
de ladrões é porque não tem importância. No dia em lhe
for dada a devida importância, o quadro muda. A sociedade vai começar a controlar os deputados. É preciso parar
com o cinismo da democracia brasileira, que nasce de um
moralismo absurdo ao afirmar que apenas o Executivo é
virtuoso. Não! O Executivo não nasce do mesmo eleitorado
do Legislativo, mas nasce do mesmo brasileiro!
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A TENSÃO ENTRE O FEDERALISMO
E O PRESIDENCIALISMO
Fernando Limongi – Retornemos ao ponto central
de seu clássico artigo. Nele noto que há uma ambigüidade, uma certa tensão entre a questão partidária e a questão federal. Quando você diz presidencialismo de coalizão
por vezes está dizendo coalizão sobre federalismo, às vezes coalizão sobre presidencialismo. Você afirma: ‘É preciso montar uma maioria partidária, mas também tem que
estruturar uma maioria regional’. Quando escolhe quem
vai ser o ministro ou de que partido vai se juntar à base,
que hoje se chama de base do presidente, você também
olha não só o partido, mas de que estado ele é oriundo. A
sua coalizão não é só partidária, mas também regional.
Esses dois termos podem estar ou não em tensão.
Qual a especificidade da coalizão? É o fato de ser uma
coalizão partidária sobre o presidencialismo ou ser uma
coalizão sobre o federalismo? Se for sobre o federalismo,
trocar de regime é equivalente a uma troca de seis por
meia dúzia. Se for sobre o presidencialismo, talvez ocorra
alguma mudança. O que lhe parece?
Sérgio Abranches – Você tem razão. Havia uma
ambigüidade ali que nascia de uma mistura de duas coisas. Primeiro, porque a constatação de que o presidencialismo de coalizão representaria os estados era muito empirista, apontando para o regime de 1945 a 1964. O próprio Tancredo Neves – e depois José Sarney – produziu
suas coalizões. Na época anterior ao regime militar, havia
cadeiras cativas: alguns estados eram donos de ministérios.
Octávio Amorim Neto – A pasta da Educação pertencia à Bahia.
Sérgio Abranches – Exatamente. Em suma, era um
pouco de empirismo e uma pitada de ignorância. Agora,
nunca tive dúvidas – e mantenho a minha convicção até
hoje – de que a coalizão é um qualificativo do presidencialismo. E o federalismo adiciona um grau de complexidade ao cálculo da coalizão. Nos textos mais recentes que
escrevi sobre presidencialismo de coalizão, costumo comparar com a situação do Chile. O país também tem um
sistema de coalizão multipartidária e é igualmente presidencialista. Mas o Chile é unitário. Isso reduz dramaticamente a complexidade do cálculo da coalizão. E entrega
mais consistência programática aos partidos. Essa é uma
outra questão que no Brasil é muito mal discutida, malentendida. Na verdade, é desprezada em toda discussão.
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“Temos a mania de olhar para as coisas brasileiras como se fossem
jabuticabas. Só ocorrem no Brasil! Não! Muitas coisas são decorrentes do
fato de que temos instituições idênticas à de outros países. Por isso, os
problemas são similares”

Sérgio Abranches

Há um artigo* do David Truman da década de 50 que
afirma o seguinte sobre o federalismo: ‘Os regimes de
governos federativos têm partidos menos consistentes do
que os unitários. O sistema partidário dos Estados Unidos é
menos consistente do que o sistema partidário europeu’. É
uma constatação clássica da ciência política. Por isso, fiquei chocado com um comentário de uma analista de um
grande jornal, afirmando que há mais deputados fora dos
partidos do que dentro dos partidos no Brasil e vendo isto
como parte da patologia que a reforma política deveria
corrigir. Que visão míope! A revolução fiscal nos Estados
Unidos foi feita exatamente por um centro majoritário representado por democratas que eram mais conservadores
que o partido e republicanos que não se alinhavam com a
posição fiscal do seu partido, conservador em algumas
coisas, mas gastador nos campos militar e da segurança
nacional. Uma maioria, com visão fiscal própria que estava fora dos dois partidos dominantes.
Temos a mania de olhar para as coisas brasileiras como
se fossem jabuticabas. Só ocorrem no Brasil! Não! Muitas
coisas são decorrentes do fato de que temos instituições
idênticas à de outros países. Por isso, os problemas são
similares.
O Fernando tem razão, pois havia, de fato, uma certa
perplexidade, que já vinha da época da minha tese de
mestrado, que também não tive tempo de fazer o necessário aprofundamento: como a questão federativa interferia no processo decisório do Legislativo.
Na tese de mestrado, fiquei muito chocado com esse
fenômeno. Perdi quase um ano de trabalho, porque tinha
* “Federalism and the Party System”, publicado em Arthur W. MacMahon (ed.) Federalism: Mature and Emergent, Garden City, Russell
and Russell Publishers, 1955 e republicado em Aaron Wildavsky (ed.)
– American Federalism in Perspective, Boston, Little, Brown and Company, 1967.

feito uma análise fatorial de votações nominais. E, de repente, notei que um pequeno grupo de votações aparecia
em um fator diferente, surgiu uma outra dimensão. Então,
não conseguia atinar a razão. Reli os anais, detalhadamente, numa época em que não tinha como fazer pesquisa digital.
Na discussão, nem a ementa nem o texto davam exatamente uma pista firme do que era. Descobri que na verdade havia interesses de estados envolvidos. Aí, mesmo na
época da ditadura, o alinhamento partidário não se reproduzia. Quer dizer, a bancada, a identidade partidária se
dissolve quando entra a identidade mais forte, dos interesses locais.
Esse é um problema complexo, que, acho, não se consegue resolver por legislação eleitoral, mas sim entregando para os estados a maior parte da responsabilidade das
decisões sobre seus destinos.
Octávio Amorim Neto – Pegando carona na pergunta do Fernando, e retornando aos argumentos centrais
do seu texto: no modelo de presidencialismo de coalizão,
o mecanismo fundamental de negociação entre o Executivo e os partidos no Legislativo são os ministérios?
O presidente oferece ministérios em troca de apoio
parlamentar. A questão é saber quão bem o presidente faz
isso. Essa parte está bem amarrada no texto. Você insinua
ali que há um problema adicional que precisa ser melhor
analisado. Não basta distribuir ministérios para os partidos
de maneira proporcional ao seu peso parlamentar. Há que
se negociar a agenda, conjuntamente.
O presidencialismo de coalizão tem essas duas pernas:
troca de postos no Executivo pelo apoio parlamentar e a
discussão da agenda. Gostaria que você fizesse uma reflexão, dezessete anos depois, justamente sobre esse tema.
E, principalmente, num momento como esse, quando no
governo Lula o que mais se discute é a dificuldade de o PT
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compartilhar a agenda, formar a agenda em consulta com
seus aliados.
Como você entende o mecanismo de formação da
agenda brasileira? É unilateral, via Executivo, e o Congresso só ratifica?
Sérgio Abranches – É um ótimo ponto. Naquele
momento, em 1988, discutir a agenda era um pouco normativo. Estávamos ali refletindo sobre a nova democracia
brasileira. Quando explodiu o presidencialismo de coalizão, uma parcela considerável da literatura de ciência
política sobre coalizões ainda não fora publicada.
Quando escrevi sobre o tema me dei conta que tem
algo relacionado à herança cultural. Simplesmente, não há
uma estrutura de incentivos que leve à discussão da agenda, independentemente de ser parlamentarismo ou presidencialismo. Eu analisava a Alemanha pelo seguinte: quando não sai uma maioria clara, e aí tem que ser negociada a
coalizão, tudo é feito entre o período posterior às eleições e
a instalação do novo governo. E é feita uma agenda.
Fiz a pergunta: por que ninguém nunca teve essa idéia
no Brasil? O político faz um programa de campanha e é
eleito presidente. Todo o mundo sabe que aquele programa é genérico, não é firme o suficiente para depois cobrar sua implantação ao presidente. Para ele formar a
coalizão, é necessário constituir uma agenda e fazer um
contrato. Nosso hipotético presidente diz: ‘Olha, para fazer isso aqui vocês me dão a votação no Congresso, sem
precisar negociar com o colégio de líderes, nada desse
rapapé. Fora disso, a gente negocia!’
O Fernando Henrique fez isso. Talvez, essa tenha sido
a principal razão para o sucesso do primeiro mandato dele.
Ele tinha uma agenda muito clara, bem especificada, que
discutiu com os partidos na formação da coalizão: garantir
a estabilização e fazer a privatização. Esse programa mínimo, ao contrário da impressão generalizada, foi feito.
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Vejo muitas análises de consultores da área financeira,
dizendo que Fernando Henrique perdeu muito tempo, no
primeiro mandato, fazendo as reformas. Não! Ele fez as
reformas em seis meses de mandato. Depois é que levou
tempo para transformar a reforma constitucional em política de privatização efetiva. Em seguida, foram desenvolvidos os modelos que pudessem viabilizar a venda das estatais. Tirou-se a vedação da privatização da Constituição.
Como passo seguinte, foi desenvolvido o modelo e montada a regulação. A privatização das telecomunicações deu
mais certo, entre outras coisas, não só por ter lá um bom
ministro, o Sergio Motta, um gerente que se debruçou tecnicamente sobre a questão, mas porque não foi atropelada. A venda foi antecedida do modelo regulatório. No setor elétrico, vendeu-se primeiro e depois foi constituída a
agência reguladora, a Aneel, o que causou uma enorme
complicação.

O GOVERNO LULA E A AGENDA INEGOCIÁVEL
Octávio Amorim Neto – E o que está acontecendo
no governo Lula, com relação à formação da agenda?
Sérgio Abranches – O Governo Lula não tinha de
saída uma agenda mínima para negociar com os partidos. Ele assumiu a presidência tendo que fazer uma agenda inegociável, que era ganhar a credibilidade do mercado. Afastar o perigo da explosão cambial e o retorno
da inflação. E o governo no primeiro ano tratou dessa
questão como era de fato: ‘No primeiro ano, estamos
quebrando galho, resolvendo o problema decorrente da
crise do câmbio’.
Lula perdeu o bonde da História ao ter que refletir sobre
uma agenda negociável para começar a governar, porque
tinha uma pré-condição inegociável, ele perdeu um ano

“O Lula não gosta de fazer esse papel do negociador. Ele não gosta
muito de fazer política. Já o Fernando Henrique...”

Octávio Amorim Neto
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“Inicialmente, o governo tentou fazer uma política redistributiva
para aliviar o problema fiscal ao editar a reforma da Previdência.
E o Judiciário reagiu violentamente e manteve o privilégio. Ali,
não era a agenda eleitoral do Lula”

Fernando Limongi

discutindo com ele mesmo sobre o neoliberalismo do neoPT. E no segundo ano, não tinha uma agenda na mesa.
Fabiano Santos – Os itens novos que ele pôs na
agenda são aquelas reformas que estavam paralisadas no
governo Fernando Henrique.
Fernando Limongi – Inicialmente, o governo tentou fazer uma política redistributiva para aliviar o problema fiscal ao editar a reforma da Previdência. E o
Judiciário reagiu violentamente e manteve o privilégio.
Ali, não era a agenda eleitoral do Lula. A original era
fazer uma política social que foi simbolizada no Programa Fome Zero.
Argelina Figueiredo – Um governo de coalizão
multipartidária no presidencialismo é idêntico ao parlamentarismo por duas razões: 1) é preciso levar em conta
o número de cadeiras que os partidos têm no Congresso,
na hora que nomeia o ministro. Fernando Henrique deu
cadeiras aos partidos que eram maiores, oferecendo ministérios com mais orçamento e 2) num governo de coalizão, diferentemente de um governo unitário parlamentarista, a política intrapartidária afeta a coalizão. Esse é
um fato novo demonstrado pelo multipartidarismo na Europa. Nem todos os partidos parlamentaristas fazem a
agenda por escrito.
Fernando Henrique tinha uma agenda muito clara. E
uma parte dela era da agenda dos partidos aliados de direita. O PSDB fez a política do PFL. E Fernando Henrique
teve condições de controlar o PSDB. O PSDB não era um
partido.
Octávio Amorim Neto – Foi ele que criou!
Argelina Figueiredo – O PSDB era um grupo de
caciques, e Fernando Henrique era uma pessoa muito influente dentro do PSDB e pôde controlar o ministro Serjão.
Depois o negócio já estava no molho do sucesso dele com
a estabilização.

O que acontece com o Lula? No primeiro ano, teve
uma agenda que se sobrepôs àquela que estava na eleição e que fazia parte da disputa. Não era a agenda do
partido, mas passou a ser do governo, quando ele se comprometeu em julho de 2002 de que ia cumprir os contratos. E aí quem deu o calote eleitoral foi a senadora Heloísa
Helena, que na época não falou nada, ganhou a eleição e
depois começou a discordar abertamente.
Quando chegou o grande momento, acontece o problema (o caso Waldomiro Diniz): quem exercia grande controle sobre o partido e o governo, o ministro José Dirceu, fica
fora de combate. E o governo passou a não ter mais um
negociador do partido que faça parte do governo.
Octávio Amorim Neto – E nem o Lula gosta de fazer
esse papel. Ele não gosta muito de fazer política. Já o Fernando Henrique...
Argelina Figueiredo – O Fernando Henrique fazia
porque ele deixava a coisa correr. Ele, por exemplo, deu
ao PMDB o Ministério dos Transportes, que é o mais importante em termos de investimento. Não é para ler emenda
parlamentar, não! Ele detém 30% das verbas de investimento. Assim como toda a comissão setorial foi controlada
pelo PMDB o tempo inteiro.
Octávio Amorim Neto – Deu um ministério que permitiu a verticalização.
Argelina Figueiredo – Total! O PMDB decidia onde
queria pôr o dinheiro dos transportes, fora outras coisas.
No sentido de realizações, fez política de saúde e educação universalista; ofereceu dois ministérios a dois políticos
entre os quais pretendia fazer seu sucessor (Paulo Renato
de Souza e José Serra). Acho que, hoje, pode funcionar se
o PT de fato dividir o poder. Não há outra alternativa.
Sérgio Abranches – Na questão da agenda, há uma
outra questão: o grau de abrangência. Uma coisa é fazer
projetos pontuais, ainda que relevantes, que produzam
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“Estou convencido, pela análise diária da vida política parlamentar, de que
o ponto-chave do destrambelhamento da coalizão de Fernando Henrique,
no segundo mandato, foi por causa da eleição de Aécio Neves para a
presidência na Câmara dos Deputados”

Sérgio Abranches

conflitos na pauta do Legislativo. Outra, bem diferente, é
construir essas agendas genéricas, que envolvam muitos
interesses. No caso de Fernando Henrique, ele tinha uma
agenda que era abrangente. O Lula também tinha e não
pôde levar adiante.
Agora o problema do funcionamento da coalizão tem esse
componente de poder. E aí, sim, há uma diferença crucial
entre o primeiro mandato do Fernando Henrique, o segundo
mandato e o governo Lula pela extensão da divisão de poder.
Estou convencido pela análise diária da vida política
parlamentar de que o ponto-chave do destrambelhamento
da coalizão de Fernando Henrique, no segundo mandato,
foi por causa da eleição de Aécio Neves para a presidência na Câmara dos Deputados.
No caso da coalizão de Fernando Henrique, além da
distribuição de ministérios, havia a coalizão no Legislativo.
Quer dizer, um ficava com o Senado, outro com a Câmara e o PSDB com a presidência. E as comissões do Legislativo não podiam ser entregues aos inimigos que podiam
interferir nos ministérios em que estavam determinados
partidos. Não era só uma verticalização, mas uma horizontalização. Tinha verticalização nos ministérios e uma
horizontalização entre os poderes. Isso faz uma diferença
grande entre o primeiro e segundo mandato do Fernando
Henrique. No primeiro, havia uma divisão de poder equilibrada. E ele administrava isso.
Fernando Limongi – É a segunda metade do segundo governo, em 2001.
Sérgio Abranches – Quando Aécio Neves disputa
com o Inocêncio (de Oliveira, do PFL) e rompe com o PFL.
E o Senado se desequilibra. Na hora em que o PFL sai do
poder, ele vira alvo do PMDB.
Fernando Limongi – E o Aécio faz um acordo com o
PTB, que valeu apenas para a sua eleição.
Sérgio Abranches – É o começo da ruptura daquela
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grande aliança que permitiu a coalizão de Fernando Henrique. No Governo Lula, não há divisão de poder. E essa
discussão do Severino é engraçada por causa disso. Muita
gente diz o seguinte: ‘Nunca houve no Brasil o fato de o
presidente da República ser de um partido e o presidente
da Câmara pertencer a outro.‘ Como assim? Sempre houve. E exatamente porque na coalizão o raio de manobra
para negociar a presidência da Câmara, a presidência do
Senado, faz parte do jogo de divisão do poder. De onde
surgiu essa regra rígida da maior bancada ter a presidência das Casas? De lugar algum.
E a outra coisa é a verticalização. Primeiro: não existe
uma lógica entre a distribuição de poder nas comissões
em relação à lógica da distribuição de poder na coalizão.
Segundo: houve um problema no governo do PT, de aparelhamento da máquina de Estado, retirando dos ministros
o poder de fazer política dentro de seus ministérios.
Há parlamentares que trocam um ministério em Brasília por uma delegacia regional na terra deles. Por quê?
Quando eles deixaram de ocupar suas ramificações dos
estados do poder federal, perderam exatamente o nexo
entre o parlamentar e os cabos eleitorais. É exatamente ali
o ponto nervoso dessa conexão. O ministro mantinha o
apoio das diversas facções no cargo regional. A facção
dominante leva o delegado local para operar a máquina.
E nem sempre há custo fiscal.
Quem anda pelo interior sabe que, às vezes, a foto
vale mais do que o dinheiro. Quer dizer, exibição de que
tem poder é para criar uma impressão, que dá a exata
dimensão da influência e do prestígio do político.
Fabiano Santos – Existe uma convergência aqui: há
um problema de manejo, de saber delegar o poder. Quando se convida um partido para fazer parte de um ministério, evidentemente o ministério é do partido. E há uma
dificuldade de fato para o PT saber administrar essa distri-
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buição dos cargos. Neste sentido, o ministro José Dirceu
teve muita importância no primeiro ano do Governo Lula.
Lá estavam as raízes do problema. Tudo passava pelo
Gabinete Civil. E os partidos estavam se queixando da incapacidade de fazer sua própria política em seus ministérios. No fundo, existe um problema de teoria do que seja
uma coalizão dentro do PT. Desconfio que o problema de
manejo possa passar por aí.
Fernando Limongi – O PT está jogando errado em
aumentar a coalizão e não está dividindo o poder. Mas
tem um fato que contrasta com isso. Se você olha os dados, a coalizão está funcionando. Vota com o governo de
forma disciplinada com toda heterogeneidade característica dela. Será que não estamos exagerando a inépcia do
PT depois que ele perdeu a final?
Sérgio Abranches – Está votando, mas de forma
penosa. Ano passado, foram seis meses sem votar. O governo ficou no córner, porque não conseguia lidar com o
Congresso. E aprova mais as questões que têm muito interesse investido dos governadores do que as questões
estritamente do governo federal. Mesmo a PPP (Parceira
Público-Privada) é um exemplo típico do interesse dos
estados, especialmente aqueles administrados pelo PSDB.
Veja bem: o governo federal tem um projeto utópico para
a PPP. Quer fazer mega-hidrelétrica com parceria público-privada. O governo não tem dinheiro em caixa e o
investidor descarta uma parceria neste tipo de empreendimento. Em suma: o Governo Lula tenta tutelar o investimento privado. Os governadores tinham projetos mais
viáveis de PPPs e para eles precisavam do novo enquadramento legal.
A coalizão não existe apenas para produzir decisões
legislativas. É fato que o Lula tem um desempenho macroeconômico cada vez melhor, os empresários estão muito
otimistas, à exceção daqueles que têm custos específicos
graves relacionados à infra-estrutura. E se você olha para
o sistema político nota que passou um ano na pior crise
política. O noticiário político é dominantemente negativo.
E pior: a popularidade do presidente não tem se beneficiado dos ganhos econômicos.
Argelina Figueiredo – A imprensa é mais intolerante com o Lula do que com o Fernando Henrique.
Sérgio Abranches – Ah, não. O noticiário da imprensa é mais favorável ao governo Lula do que era ao
Fernando Henrique. Estou comparando o primeiro mandato. No segundo foi muito ainda mais negativo. O que
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existem são ciclos, momentos de piora, enfrentados também pelo Fernando Henrique, como o escândalo da pasta
rosa (relaciona-se à intervenção no Banco Econômico, em
1995), o massacre em Eldorado dos Carajás (assassinato
dos sem-terra, em 1996). Agora, o governo enfrenta o
assassinato da missionária americana Dorothy (Stang).
Não é um partido qualquer que está no governo. É
uma instituição que nasceu e viveu como um partido de
mobilização, e, de repente, tem que virar partido de quadros. Fica hipercentralizador. Se antes estava acostumado
a pôr a turma na rua para fazer pressão, agora não sabe
sentar à mesa para negociar a decisão. O PT teria um
bom desempenho se fosse uma força hegemônica.
Vamos pegar alguns exemplos regionais. A história do
PT nas negociações políticas com os governos estaduais é
trágica. O Victor Buaiz acabou expulso do partido; a Erundina, na prefeitura de São Paulo, que é quase um governo
de Estado, foi expulsa do partido pouco tempo depois de
cumprir o seu mandato. O Cristovam (Buarque) acabou às
turras com o PT em Brasília. E Olívio (Dutra) foi uma tragédia no Rio Grande do Sul por causa da inflexibilidade.

A FRAGMENTAÇÃO EM MARCHA
NA AMÉRICA DO SUL
Fabiano Santos – Ótimo gancho porque são duas
questões em relação aos sistemas políticos sul-americanos
e o presidencialismo de coalizão, de que pretendo tratar
aqui.
A primeira questão é mais analítica, diz respeito ao grau
de generalização do conceito. Faz a conjugação do presidencialismo, separação de poderes e multipartidarismo,
com experiências específicas na América Latina, especialmente em relação à América do Sul. Até que ponto está se
constituindo um modelo para uma racionalidade específica de uma realidade constitucional, que esteja relacionada
às questões estruturais ou com a história política da América do Sul?
Uma questão mais política está relacionada ao partido.
A impressão que se tem, olhando esses países, é a de que
a maior estabilidade está associada àquelas experiências
nas quais os partidos de esquerda tiveram sucesso, alçaram-se a uma alternativa viável de poder.
E a gente observa no Brasil que o único partido diferente, desde o MDB e a Arena, que surgiu no cenário,
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tendo mais de 15% das cadeiras, foi o PT. O resto é PMDB
e PSDB. O PSDB saiu do PMDB. E o PFL saiu do PDS. São
os quatro partidos que dominam o cenário legislativo, depois que o PT entrou em campo. Foi o único corpo de fora!
E aí você tem todo o resto, pequenos partidos, que às vezes surgem, desaparecem. O PT é o único partido de esquerda.
Talvez essa questão da mobilização e da questão dos
quadros esteja bem posta agora. O Chile já tem uma prática de coalizão com partidos de esquerda.
Minha dúvida é essa: há várias experiências muito preocupantes de fragmentação fortíssima dos sistemas partidários, na América do Sul; os partidos deixam de ser elementos
da representação, como o movimento que assistimos na
Venezuela e no Peru. Mas, tentam se preparar para a coalizão, como Bolívia e Equador. Como observador do cenário
da política sul-americana, e criador do conceito de presidencialismo de coalizão, qual é a sua opinião?
Sérgio Abranches – O conceito escapou das minhas
mãos, somos todos iguais. Do ponto de vista da gênese da
história política, um caso interessante para examinar na
sua seqüência é o México. O país sai de um sistema de
partido único. Lembro de um texto que comparava o México com a Polônia, na época em que a Polônia era socialista, que dizia o seguinte: essa imbricação do PRI com o
Estado é mais parecida com o modelo socialista de Estado,
do que com o populismo latino-americano.
É preciso saber se o PRI é uma espécie de PMDB, que
deixou de ser hegemônico. Vicente Fox (presidente do
México) reclama amargamente das dificuldades que enfrenta, embora esteja negociando com os partidos. O México, tal como o Brasil e o Chile, precisa de um presidencialismo de coalizão que funcione. E o México é mais parecido com o Brasil nesse aspecto porque é federativo, mas
uma federação muito concentrada.
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Outro caso interessante é o da Argentina, que claramente passou por uma experiência de presidencialismo
de coalizão que fracassou. Isso porque não tinha um grau
de liberdade para fazer a coalizão com a maioria do Congresso. O país continuava justicialista, foi bloqueado pelo
próprio justicialismo.
A Frepaso (Frente País Solidário, que deu o vice-presidente ao Fernando De La Rúa, em 2002) é um caso interessante. Era uma tentativa de se criar uma terceira via
partidária, que acabou se esfacelando por inúmeras razões. O caso argentino é um exemplo de transição para
uma ordem qualquer. Não sei exatamente qual, mas vai
jogar alguma luz nessa coisa do latinismo do presidencialismo de coalizão.
O presidencialismo de coalizão surge, portanto, da
mesma maneira que o presidencialismo nos Estados Unidos se origina de uma realidade diferente da européia.
Para fazer a União, era preciso que nasça sob a égide de
uma liderança política mais forte. O presidencialismo de
coalizão na América do Sul é o resultado da história desses países.
Neste momento, estão ocorrendo situações curiosas.
Vou começar com o Chile, que é um caso extremo. O país
mantém uma característica na sua história que está chegando ao momento de teste: a coalizão ideológica. Apesar
de ter dois partidos na coalizão mais importante, ter uma
certa fragmentação periférica, o fato é que a grande clivagem chilena é uma esquerda representada por várias
ramificações e a direita. É uma polarização muito nítida,
claramente ideológica.
E é o único país em que há uma força emergente
pela direita se assumindo como tal como parte da coalizão conservadora mundial: o prefeito de Santiago. Em
um determinado momento, vai ser competitivo. Esse será
o grande teste: se o Chile está preparado para aceitar a

“Sérgio, deixe-me entender melhor sua posição com relação à reforma
institucional no Brasil, principalmente no que diz respeito ao sistema de
governo. Você não tem mais ilusões parlamentaristas?”

Octávio Amorim Neto
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“Nunca tive ilusão. O desenvolvimento institucional está na direção de
assumir integralmente o federalismo. Está claro que precisamos de uma
União, de um Estado brasileiro e de um Legislativo que se debrucem sobre
as questões que competem à União - a regulação e a macro-regulação”

Sérgio Abranches

direta. Para aceitar a esquerda, o que aconteceu? O partido chegou lá, mas caminhou para o centro, não com a
sua plataforma mais extremada. Houve um processo de
domesticação da esquerda. Lá, portanto, é um teste da
direita, enquanto aqui é da esquerda. E no caso do Uruguai o país está passando por uma experiência preliminar, pondo as coisas no lugar.
No Brasil é muito nítido. Ainda não está muito claro,
por exemplo, nos nossos indicadores mais convencionais,
mas acho que o Brasil nunca mais vai ter um grau de percepção de risco político, por parte dos investidores estrangeiros, tão alto quanto foi registrado antes do Lula ser presidente.
É bem verdade que daqui a pouco vão começar a olhar
o Lula nos seus verdadeiros termos. E aí será preciso analisar o risco político do ponto de vista regulatório, do grau
de instabilidade política do sistema, a descontinuidade de
solução dos processos administrativos. São estes fatores que
medem o risco político em qualquer país do mundo.

O FIM DAS ILUSÕES PARLAMENTARISTAS
Octávio Amorim Neto – Sérgio, deixe-me entender
melhor sua posição com relação à reforma institucional no
Brasil, principalmente no que diz respeito ao sistema de
governo. Você não tem mais ilusões parlamentaristas?
Sérgio Abranches – Nunca tive!
Octávio Amorim Neto – Nunca teve?
Sérgio Abranches – Nunca tive!
Octávio Amorim Neto – Seu ponto, hoje, é fortalecer a federação, não mudar o sistema de governo nem
tornar mais poderoso o Congresso?
Sérgio Abranches – O desenvolvimento institucional
do Brasil está na direção de assumir integralmente o fede-

ralismo. Somos uma federação. Tenho a impressão de que
há um tempo histórico. Hoje está claro que precisamos de
uma União, de um Estado brasileiro e de um Legislativo
que se debrucem sobre as questões que competem à União
– a regulação e a macro-regulação. Os temas de política
externa vão ficando cada vez mais próximas de nós, porque aumentamos a nossa projeção.
Por outro lado, há questões cruciais com que o Brasil
vai ter que lidar, tal como a OMC (Organização Mundial
de Comércio). São assuntos globais que, ao contrário do
período da Guerra Fria, do período bipolar. São diferentes daquelas que se resolviam pela hegemonia dos Estados
Unidos e da União Soviética.
Hoje, a hegemonia americana existe, mas é parcial. É
militar, econômica, mas não política. Notem que o Protocolo de Kyoto entra em vigor sem a assinatura dos Estados
Unidos. E mais: os estados americanos estão fazendo Kyoto valer a despeito da oposição de Bush.
Então, isso dá uma diferenciação muito clara a respeito
do que compete à União, do que é relevante para a União,
aquilo que pertence ao Legislativo e ao Judiciário, e que
compete aos estados da federação.
Octávio Amorim Neto – Deixe-me te dar alguns informações a respeito do desempenho do presidencialismo, informações colhidas por uma série de colegas que
estão na mesa, seus pares nacionais e internacionais.
A tese é de Sebastián Saiegh, que mostra que os regimes presidenciais geraram uma mostra espetacular sobre
o desempenho legislativo. Chegou à conclusão de que os
regimes presidenciais são menos eficientes do ponto de
vista do Legislativo.
Fernando e seus três co-autores, em seu premiado livro, “Democracia e Desenvolvimento”, mostram que as
democracias presidenciais são mais quebradiças do que
as democracias parlamentares.
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“Tenho a impressão de que no debate Executivo versus Legislativo
sempre aparece um jogo de soma zero. Se o Executivo é forte,
necessariamente o Legislativo é fraco. Não vejo assim. Acho, por
exemplo, que o Legislativo brasileiro tem se fortalecido”

Fernando Limongi

Outro colega nosso brasileiro, José Antônio Cheibub,
junto com Sebastián Saiegh, em um brilhante artigo recentemente publicado no British Journal of Political Science, mostra que as coalizões são menos freqüentes nos
regimes presidenciais do que nos regimes parlamentares, valendo-se de uma base de dados espetacular, como
é da tradição desse grupo que tem como líder o Adam
Przeworski.
Esses dados não abalam suas convicções a respeito da
reforma de governo? Hoje, o que há de melhor em ciência política internacional mostra que os regimes presidenciais são realmente mais ineficazes do que os regimes parlamentares.
Sérgio Abranches – Deixe-me contar porque não
me emociona a ponto de abalar a minha convicção. São
três razões fundamentais. Primeiro, por uma razão filosófica. Não acredito que se possa escolher o sistema político
de uma sociedade em função de uma análise pura e simples de eficácia. O melhor modelo teórico é o melhor
modelo para aquele país. Acho que aí tem um lado meu
velho, arcaico, de formação marxista que não consegue
aceitar essa idéia.
Em segundo lugar, o presidencialismo não é causa, é
parte da conseqüência. Existem razões estruturais que fazem com que as nações, que adotam o presidencialismo,
também tenham certos problemas de desempenho em
determinadas dimensões políticas.
E, por último, o lado da funcionalidade do modelo, em
relação à quantidade de problemas potenciais que ele ultrapassou, o desempenho é muito bom. O Brasil tem uma
história de instabilidade política real muito menor que a
instabilidade potencial instalada no nosso processo.
Do Império para cá, passamos por grandes ciclos de
transformação. Esse país mudou de uma forma dramática. Não canso de me assustar quando olho e vejo que,
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quando escrevi o Presidencialismo de Coalizão, em 1988,
e hoje, noto que são dois países completamente diferentes
em relação a qualquer indicador sócio-econômico: nutrição, saúde pública, educação, pobreza, criminalidade, alfabetização, urbanização.
Argelina Figueiredo – Sempre quis fazer uma pesquisa que pudesse marcar períodos equivalentes na Europa, Inglaterra e Brasil, vendo o tamanho da transformação, e como foi a crise do sistema político.
Sérgio Abranches – Se você fizer isso, constatará
que a Inglaterra passou por crises políticas mais graves por
causa das transformações do que o Brasil.
Fernando Limongi – Com relação à questão da eficácia legislativa, a explicação que tenho é a seguinte: no
presidencialismo você pode perder. Quer dizer, o presidente toma mais riscos enviando projetos porque ele pode
ser derrotado. O primeiro-ministro só manda quando tem
certeza absoluta.
Tenho a impressão de que no debate Executivo versus
Legislativo sempre aparece um jogo de soma zero. Se o
Executivo é forte, necessariamente o Legislativo é fraco.
Não vejo assim. Acho, por exemplo, que o Legislativo brasileiro tem se fortalecido. Tome-se como exemplo os orçamentos nos primeiros anos pós-regulamentação e compare com a situação atual. O aparelhamento técnico, profissional e a assessoria legislativa se aprimoraram. E repare
que os deputados entendem melhor como funciona a questão fiscal. Basta consultar os pareceres quadrimestrais de
acompanhamento da responsabilidade fiscal.
Penso se esse modelo de presidencialismo que temos
na cabeça, de que existem dois modelos independentes e
contrapostos, não nos leva a ter essa visão de soma zero.
Inicialmente, a idéia nos apontava para o seguinte: ‘Olha,
eles estão fundidos ou têm um princípio de fusão, que não
é diferente do que ocorreu no parlamentarismo’.
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Octávio Amorim Neto – Você acabou de dizer que
é diferente!
Fernando Limongi – Não são absolutamente iguais.
O Legislativo está abastardado.
Octávio Amorim Neto – Amesquinhado!
Fernando Limongi – Amesquinhado com as edições
de medidas provisórias. Como tramitam hoje, paralisam o
Congresso. Foi uma má solução técnica do próprio Congresso.
Sérgio Abranches – À época, o Fernando Henrique
alertou que daria um problema institucional.
Fabiano Santos – Podem ter duas edições.
Sérgio Abranches – E o presidente pode usar a MP
para paralisar.
Fernando Limongi – E o problema não são as duas
edições, mas como tramita. Concomitantemente nas duas
Casas, e só começa de fato a tramitar depois de um determinado dia. Eles criaram um problema ao acabar com a sessão
conjunta na Câmara e no Senado e ao fazer essa tramitação
pingue-pongue. Isso é de técnica de tramitação legislativa.
Sérgio Abranches – Vamos pegar essa questão. Quer
dizer, mudaria a palavra fortalecimento do Legislativo, porque na verdade, hoje, tenho a visão de que o primeiro
passo para, digamos, o aperfeiçoamento institucional do
Brasil, é o de “deslegislar”. Na verdade, diminuir a quantidade de áreas que a Constituição regula. E devolver para
os estados e municípios a competência legislativa que hoje
é concorrente ou até exclusiva da União. Num certo sentido, significa esvaziar o Congresso de uma série de atribuições legislativas e retirar do Executivo federal também uma
série de atribuições legislativas.
A partir daí, acho que o poder se instala por causa
disso. Até porque haverá claramente uma centralização
da discussão entre o Executivo e o Legislativo em algumas
questões cruciais, como o orçamento, a macro-legislação.
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Não será algo para ser feito diariamente com o regime.
No dia em que estivermos completamente normalizados,
vamos tratar com maior ênfase a questão externa, a questão comercial. E nisso o Congresso é muito poderoso.
O Fernando tem razão: a participação do Congresso
na feitura do Orçamento, hoje, é completamente diferente do que era na época dos Anões do Orçamento. A discussão que o Congresso faz hoje na questão, por exemplo, do endividamento dos estados, é séria, com muito pouco
clientelismo, diga-se de passagem. A relação da Comissão
de Economia e Finanças do Senado com o Banco Central
é uma clara demonstração de poder bem exercido. E, com
certeza, será ampliado.
A tese da economia regulatória vai vencer a despeito
do retrocesso sofrido no governo Lula. Será vitoriosa porque é uma decorrência natural da nova ordem econômica, nacional e internacional. Então, vamos ter agências
reguladoras mais independentes, que terão que ser controladas pelo Legislativo.
Fabiano Santos – Fazendo um pequeno adendo: a
noção de fortalecimento do Legislativo que tenho é um
pouco distinta dessa noção de soma zero. Quando mencionamos o Congresso há prerrogativas de poder. Quem vem
do Congresso é que realmente tem voz e pode ter participação naqueles itens citados pelo Sérgio. Falta um estudo
a respeito disso.
O que aconteceu com o Severino? A plataforma dele é
muito clara nesse sentido. Ele despontou como o candidato
com mais sensibilidade para localizar isso. Defendeu melhores condições para o exercício do mandato. É como se
a grande maioria, a grande massa daqueles congressistas,
estivesse dizendo:
‘Bom, não tem sentido continuar aqui. Não tenho a
menor condição de ganhar a eleição no meu município. E
quero continuar na carreira política’.

“A noção de fortalecimento do Legislativo que tenho é um pouco
distinta dessa noção de soma zero. Quando mencionamos o
Congresso há prerrogativas de poder. Quem vem do Congresso é que
tem voz e pode ter participação naqueles itens citados pelo Sérgio”

Fabiano Santos
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Essa é uma tendência possível, ao mesmo tempo em
que enxuga aquilo que é tratado pela União. Ou seja, o
Congresso ampliaria as possibilidades de intervenção e
participação dessa grande massa de deputados. Trata-se
de uma possibilidade, uma parte institucional distinta do
que a gente percebe hoje em dia. É por isso que entendo
a noção de fortalecimento do Congresso por aí.
Sérgio Abranches – Há uma questão que precisa
ser mais bem estudada. Quando se usava o termo baixo
clero no governo Fernando Henrique, o PT tinha 50 deputados. Agora, o PT tem 90. São todos do alto clero? Quer
dizer, todos eles fazem parte do sistema de poder, da elite
parlamentar? Claro que não! A configuração sociológica
do baixo clero mudou muito. Há uma porção de gente no
baixo clero – que não faz parte do mesmo grupo – que,
tradicionalmente, é mais clientelista.
Está errada a reivindicação do parlamentar? Ele precisa ter recursos para manter o escritório eleitoral dele? Precisa. Nosso sistema político exige isso. Ou ele é pago pelo
Congresso ou pelo financiador de campanha. E aí o financiador o paga o ano inteiro. Temos um certo moralismo
fiscal no Brasil por conta da crise fiscal, que mistura as
coisas.
Há um problema na imbricação entre o fiscal e o institucional que atrapalha muito essa discussão. Qual é o melhor
arranjo institucional? O Congresso deixa de levar adiante
determinadas atribuições apenas por receio. Fica todo o
mundo com medo do Congresso paralisar o presidente.
Então, cria-se uma porção de barreiras, impedindo o deputado de instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Não deixam uma porção de coisa, porque pode causar
turbulência na economia. Dane-se o risco-país! Não podemos viver, permanentemente, preocupados com um risco, que não é nem risco, é o preço do papel brasileiro no
mercado internacional.

INTELIGÊNCIA
Há algumas CPIs que deram origem a políticas públicas. Outras que não deram em nada, mas revelaram algumas caras safadas que perderam a credibilidade, a fantasia. Não dá mais para fingir que o sujeito é sério.
O Parlamento, por definição, tem como missão examinar as ações do Executivo. É para discutir temas, para começar um processo de elaboração de políticas públicas
em conjunto. Isso o Congresso brasileiro faz pouco porque
todo o mundo cobra legislação.
Fernando Limongi – Uma lei por deputado seriam 513.
Sérgio Abranches – Por ano! Estaríamos perdidos!
Imagina a quantidade de problemas que a gente iria ter
para obedecer a todas essas leis.
Argelina Figueiredo – Lógico!

A REFORMA POLÍTICA NÃO É UMA PANACÉIA
Octávio Amorim Neto – Sérgio, continuando no tema
da reforma política, me parece que a ciência política brasileira está chegando num impasse. Temos de um lado os
conservadores institucionais, majoritariamente representados nessa mesa, que nos oferecem argumentos muito interessantes.
Argelina Figueiredo – Recuso esse chapéu! Vamos
pensar em mudanças graduais.
Octávio Amorim Neto – Vou chegar lá! Os conservadores institucionais nos oferecem argumentos muito interessantes a respeito do sistema político brasileiro, mostrando que ele não funciona tão mal assim. Mas, por outro
lado, deixam perplexos aqueles que estão com boas razões também muito frustrados com as permanentes disfuncionalidades da vida política brasileira.
Do outro lado, temos os reformistas, que têm algumas
idéias interessantes, mas raramente oferecem uma refle-

“Outro dia, um jornalista falou que do ponto de vista partidário
ficaríamos livres da ditadura dos que têm voto. Como eles acham que a
lista vai ser formada? Como o partido vai formar a lista?”

Argelina Figueiredo
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xão mais profunda a respeito dos custos das reformas que
propõem, das implicações e ramificações mais amplas de
qualquer reforma, seja do sistema eleitoral, seja do sistema de governo.
Então, a solução estaria no meio. Quer dizer, seria o
incrementalismo: reformas tópicas e pontuais.
A pergunta que faço diante, digamos, da vitória do incrementalismo: será que é o melhor estilo decisório para
um país em desenvolvimento, com todas as pressões decorrentes da crise social, da desigualdade social, com toda
essa necessidade de crescer e de retomar a trajetória que
foi iniciada no século XX e que se perdeu na década de 80?
Será que o incrementalismo vai nos levar a bom porto?
Sérgio Abranches – A resposta para essa pergunta
é não, secamente. O incrementalismo é feito para aquilo
que foi inventado. Para ir levando numa coisa em que não
há chance de fazer uma grande transformação.
A pergunta fundamental é a seguinte: há uma grande
reforma a ser feita? Aí, acho que a clivagem, que você
colocou, existe, mas é menos importante no sentido de
menos ativa, do que outra mais importante, a qual acredito ter mais eficácia.
A minha geração discutiu reforma de uma forma, extraordinariamente, descolada da realidade, voltada para
modelos e posições políticas. Então, eu, o Wanderley Guilherme, o Fábio Wanderley, Amaury de Souza, Olavo Brasil de Lima Jr., discutimos na base de modelos teóricos que
estavam postos. E um pouco à luz da nossa convicção de
como funcionam no Brasil. Quer dizer, uns queriam mudar mais, outros queriam mudar menos. Uns eram parlamentaristas, outros presidencialistas. Uns eram majoritários, outros proporcionalistas.
Mas uma nova geração que fez mais pesquisas entendeu mais o funcionamento do Legislativo, e passou a ter
uma visão mais técnica, que, acho, coincide com o que
está se passando, também, no Congresso.
O que está acontecendo no Congresso, hoje, é que a
geração dos velhos caciques está indo embora. Há uma
renovação muito clara, a qual está trazendo gente de melhor formação, com curso superior. Há também políticos
oriundos dos movimentos sociais. Vou pegar um exemplo
de uma pessoa, originária do movimento social, que é capaz de discutir qualquer questão de política pública, na
área que domina, perfeitamente bem, apesar de ter sido
alfabetizada tardiamente: Marina Silva. O interlocutor dessa
reforma vai ser um Congresso muito mais técnico, dispos-

INTELIGÊNCIA
to a discutir essas questões do que aquela elite política que
está saindo de cena.
Lembro, por exemplo, que muitos políticos que estão
saindo se consideram absolutos especialistas em técnica
eleitoral. Se você chegar lá e disser: ‘Olha, o tópico de
proporcionalidade, se for mudado, melhora o sistema’. Eles
acham que entendem disso mais do que você, mas nunca
ouviram falar que a proporcionalidade pode ser calculada
de formas diferentes. E não têm interesse em ouvir isso! Já
o novo parlamentar, mais jovem, se propõe a ouvir as três
maneiras de se calcular a proporcionalidade.
Será que precisamos de uma grande reforma política?
Octávio Amorim Neto – Aí é o Congresso discutindo
a reforma do sistema eleitoral.
Sérgio Abranches – Mas essa é uma reforma que
ele discute e não faz. Por exemplo, agora o senador Renan Calheiros (presidente do Senado) defende a adoção
de uma reforma. Se você perguntar a alguém na rua se
uma mudança eleitoral eliminaria uma eleição do deputado Severino Cavalcanti, a resposta será negativa.
Argelina Figueiredo – E se os líderes tivessem mais
poder, teria acontecido diferente no Congresso? Não teria. Outro dia, um jornalista falou que do ponto de vista
partidário ficaríamos livres da ditadura dos que têm voto.
Como eles acham que a lista vai ser formada? Como o
partido vai formar a lista?
Sérgio Abranches – Até gostaria que o Brasil adotasse para uma eleição, porque ia ter uma unanimidade tão
forte contra, que, de repente, eles iam ver que estariam
ressuscitando uma múmia, capaz de manobrar aquela máquina partidária para tirar uma lista com muito mais eficácia
do que os jovens políticos. Você iria devolver o poder para o
Sarney. O Sarney ia voltar a ser o rei do Maranhão!
Argelina Figueiredo – Ia pôr uns dois com muitos
votos para puxar a lista!
Sérgio Abranches – E o Antônio Carlos passava ser
o imperador perpétuo da Bahia. O Jader Barbalho seria...
Octávio Amorim Neto – O vice-rei do Pará.
Argelina Figueiredo – Depois, como na Argentina,
que tem lista se alguém se destacar no Congresso, não
teria legenda na eleição seguinte.
Fabiano Santos – O Garotinho no Rio.
Sérgio Abranches – O Garotinho seria o mandatário absoluto da sesmaria do Rio de Janeiro.
Fernando Limongi – Vamos abordar a fidelidade
partidária. Isso significa o quê? O partido é dono do meu
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“Eu me recordo de uma revista americana que estuda corrupção.
A grande maioria (70%) dos trabalhos estava relacionada às questões do
voto distrital. O óbvio! Se o tamanho é reduzido, fica mais fácil de operar”

Sérgio Abranches

mandato? Significa que se o parlamentar votou contra o
partido perde o mandato?
Há propostas singelas que têm grande efeito. Por exemplo: a mudança do cálculo do tempo do horário gratuito
provocou um troca-troca partidário. Em vez de ser calculado sobre a bancada um ano antes da eleição, passou a
ser calculado pela bancada que tomou posse. Surge um
problema incremental. Não precisa ser aquela que tomou
posse, mas aquela que foi eleita, diplomada!
Sérgio Abranches – A lista do TSE!
Fernando Limongi – E o que está dando problema é
isso! Entre o parlamentar ser eleito e tomar posse, troca de
partido. Outro reside naquilo que o Sérgio mencionou antes, a eleição de Aécio Neves para a presidência da Câmara dos Deputados. É aquela estória de formar, artificialmente, blocos no Congresso em um dia apenas para viabilizar uma eleição. Então, o importante seria garantir a
diplomação. Com certeza, boa parte não vai formar bloco
contra o partido ao contrário do que está sendo dito.
Essa proposta capenga de federação é a institucionalização desse tipo de trambique. Então, o que tem que valer? O que o eleitor falou? Todo e qualquer cálculo, em
que a proporção partidária seja contabilizada, vale o que
o eleitor falou.
Argelina Figueiredo – É o que você falou: primeiro
você compara o ideal pelo que quer que aconteça. E é isso
que o Fernando falou: há pequenas reformas que fazem
efeito e grandes reformas que não vão fazer efeito! Ou
vão reforçar os aspectos que se quer mudar!
Sérgio Abranches – A lista oligarquiza ainda mais,
torna mais clientelista o sistema partidário.
Argelina Figueiredo – E oligarquiza o nível estadual.
Sérgio Abranches – Há um dado curioso. Nunca é
posta a questão no plano da realidade nua e crua. Vamos
fazer um teste de consistência do absurdo que está contido
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nesta frase: todo o mundo é contrário a uma plataforma
partidária. O governo Lula inteiro é contra. Agora a maioria do Lula teria sido possível sem a plataforma partidária,
antes do PMDB entrar? Não teria. O PTB e o PL se utilizaram exatamente da plataforma partidária para poder dar
maioria ao governo Lula. Eles nunca reconhecem a funcionalidade dos expedientes. Sempre ficam com aquela discussão moralista de como o expediente possibilita a compra daquilo que eles querem.
Octávio Amorim Neto – Vale a pena citar um trabalho recente intitulado Os efeitos econômicos das constituições, dos economistas Torsten Persson (sueco) e Guido Tabellini (italiano). Eles mostram que listas fechadas
aumentam a corrupção. Isso não será uma medida de
corrupção?
Sérgio Abranches – Exatamente. O voto distrital também. Eu me recordo de uma revista americana que estuda corrupção. A grande maioria (70%) dos trabalhos estava relacionada às questões de distritalização. O óbvio! Se
o tamanho é reduzido, fica mais fácil de operar.
Sérgio Abranches – A eleição de um deputado em
São Paulo custa US$ 2,5 milhões. No regime distrital, daria para eleger cinco ao custo unitário US$ 500 mil.
Octávio Amorim Neto – A história eleitoral inglesa
mostra que os burgos podres acabaram com o aumento da
franquia eleitoral. Tornou mais caro comprar o mandato.
Sérgio Abranches – Muito leigo pega e transforma
uma opinião dominante que a imprensa propaga e que não
se sustenta empiricamente. São idéias completamente estapafúrdias, que não são discutidas a sério. A sorte do Brasil é
que nada disso passa, porque a dinâmica de interesse real
não está nessa direção. O Renan Calheiros mente quando
diz que é a favor do voto distrital e do parlamentarismo.
Octávio Amorim Neto – É uma manobra!
Sérgio Abranches – Ele não se elegeu nesse siste-
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ma. A probabilidade de a maior parte desse pessoal que
defende isso não se eleger no novo sistema é enorme.
Agora, tenho certeza de que ele estaria a favor da lista.
Fernando Limongi – Desde que controle a lista!
Sérgio Abranches – Exatamente! Aí, são todos a favor, para controlar a lista. Sobretudo aqueles que, paulatinamente, perderam o controle da situação local que dominavam.
Fernando Limongi – A história do relator é clara.
Entrou competição no pedaço dele, ele reagiu.
Octávio Amorim Neto – Mas você diz que o incrementalismo não vai nos levar a bom porto?
Sérgio Abranches – O incrementalismo é uma solução para quando não houver condições ou o risco de fazer
grandes reformas é muito alto. É óbvio que o incrementalismo não é a solução para um grande problema. Agora, a
pergunta é: será que precisamos de uma grande reforma
política? Política strictu sensu na regra eleitoral? Necessitamos, isso sim, de uma grande mudança institucional na
feitura do Orçamento, na estrutura tributária. Questões que
o dia em que mudarem alteram o funcionamento político
sem mexer na regra eleitoral.
Fernando Limongi – Você afirma: precisamos de
um novo federalismo reforçado. A primeira interpretação
sobre a Constituição de 1988 é de que ela seria hiperfederalista.
Octávio Amorim Neto – E foi!
Fernando Limongi – A interpretação agora é: manteve a centralização ou recuperou a centralização? O que
ela teve de federalista? O que você está dizendo sobre
para onde ela deveria ir?
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Sérgio Abranches – Na estrutura tributária pós-88,
o setor que mais cresceu foi o das prefeituras. E isso produziu uma melhora considerável na administração municipal. Depois, elas começaram a ser esvaziadas. É evidente que as finanças públicas, por melhor que seja o
gestor, não resistem a um regime de hiperinflação. Assim, o período de 1988 até o início de 1990 ajudou a
consumir os ganhos de eficiência. Quando saímos da hiperinflação, já estávamos re-centralizados. Desta forma,
no meio desse caminho perdemos algumas experiências
muito boas. Lembro que houve um momento em que o
Banco Mundial preferia lidar com as prefeituras do que
com os governos dos estados ou com o governo federal.
Por outro lado, no processo de estabilização, durante o
governo Fernando Henrique, também houve uma mudança radical da estrutura tributária sem qualquer participação real do Congresso.
Octávio Amorim Neto – Via contribuições.
Sérgio Abranches – Quer dizer, o crescimento das
contribuições esvaziou o poder dos estados, congelou-se o
orçamento dos estados com uma desculpa tributária e aumentou o poder do governo federal na nova estrutura tributária.
Na verdade, houve um começo de mudança federativa na Constituição de 88, que foi comprometido pela hiperinflação e pelas necessidades do processo de estabilização. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária e fiscal, voltada para a re-federalização do país, agora que
estamos com estabilidade. E que temos a lei de responsabilidade fiscal, que põe uma certa disciplina no comportamento de todos.
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