INTELIGÊNCIA

INSIGHT

INTELIGÊNCIA

ANO VII • Nº 29 • 2º TRIMESTRE • JUNHO DE 2005

I

N

S

I

G

H

T

ANO VII • Nº 29 • 2º TRIMESTRE • JUNHO DE 2005

ISSN 1517-6940

ALETHEIA
Os gregos entendiam que a verdade equivale a uma revelação. ALETHEIA era
a palavra, derivada de Letes, o mitológico rio do esquecimento, associado ao A,
negação prefixada. A-LETHEIA, lembrança revelada, influência platônica do
sentido de conhecer. ALETHEIA, revelação da verdade. ALETHEIA.
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Secretaria de Comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva não dispõe de séries históricas
que permitam comparação entre
governos e afirma não estar interessada em tê-las. Outros órgãos
da administração pública também não as possuem e justificam pela dificuldade e, talvez, pouca relevância de
sua eventual codificação. Pois bem, aqui estão, para avaliação do leitor, indicadores apoiados em algumas das
informações negligenciadas.
Com todas as cautelas listadas no apêndice metodológico, o leitor encontrará, produzida por Inteligência, uma
comparação do desempenho dos primeiros dois anos do
governo Lula, com dois anos do primeiro mandato do expresidente Fernando Henrique Cardoso e com os dois anos
iniciais do segundo mandato. São cem indicadores de desempenho cuja consolidação realizada por Inteligência,
não obstante a indiferença ou negligência da burocracia
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oficial, permitirá ao leitor iniciar uma reflexão sobre qual
foi ou tem sido melhor governo: o de Fernando Henrique
Cardoso, em suas duas e sucessivas chances, ou o de Lula,
em seus anos iniciais.
As tabelas I e II (no encarte) da cesta de indicadores
de desempenho governamental informam, em relação a
cada rubrica, a variação anual ocorrida em cada ano dos
dois governos. Onde a variação foi negativa os percentuais encontram-se em vermelho e entre parênteses. Por
exemplo, deve-se ler: a área plantada diminuiu em 1,4%
no primeiro ano do governo FHC, comparativamente ao
ano anterior, enquanto terá aumentado em 5,4% no ano
de 1999. Em certos casos a variação para mais constitui,
em verdade, um indicador negativo e, por isso, também
é registrado em números vermelhos, entre parênteses.
Por exemplo, deve-se ler: a rubrica de dívida externa que
cresceu 7,7% em 1999.
O segundo passo consistiu em comparar as variações
dos primeiros dois anos do governo Lula com os dois do
primeiro e segundo mandatos de FHC e identificar qual
deles apresenta melhor resultado. Na última coluna en-
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contra-se o nome do presidente que se sai melhor na
média dos dois resultados anteriores. Por exemplo, na 4ª
rubrica o indicador é “balança comercial (FOB), saldo” e
o desempenho de FHC aparece como desfavorável nos
dois primeiros anos do primeiro mandato, porém favorável nos dois primeiros anos do segundo mandato. O desempenho do governo Lula, nesta rubrica, foi superior ao
primeiro biênio e ao primeiro ano do segundo biênio de
FHC, porém inferior na comparação entre o segundo ano
do biênio de Lula e do segundo biênio de FHC. Não obstante, na média dos resultados, biênio a biênio, o saldo
de Lula lhe é inteiramente favorável, enquanto na rubrica imediatamente anterior, “Arrecadação de IPI”, a melhor média foi a de FHC.
Operada a comparação entre os 100 indicadores, sempre conforme o mesmo método, traduz-se, na tabela II e
histogramas associados, os resultados agregados para o
total dos indicadores, e distribuídos pelos conjuntos relativos à “economia”, à “produção” e ao “social”, classificação cuja “rationale” encontra-se no apêndice metodológico. Os resultados são os seguintes:
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Nos 100 indicadores de desempenho os dois primeiros anos do governo Lula bateram os do primeiro biênio FHC em 56 deles contra 44 médias de
FHC superiores às de Lula;
No confronto dos dois primeiros anos de Lula com
os dois primeiros do 2º biênio de FHC, a vantagem de Lula aumenta para 59 resultados favoráveis, em 100, contra 40, de FHC, sobrando um
empate;
Na média geral, o desempenho dos dois primeiros
anos de Lula é superior ao dos dois mandatos de
FHC em 64 dos 100 indicadores comparados;
Nos indicadores especificamente econômicos, em
um total de 70, o desempenho de Lula bate o de
FHC sucessivamente, por 37 a 33, na comparação
com o primeiro biênio de FHC, e aumenta para 40
contra 30, no segundo biênio, com a média final
apontando 44 a 26 a favor do biênio de Lula;
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A mesma comparação relativa aos indicadores de
produção revelam a superioridade da gestão Lula,
nos dois biênios comparados, com a média final de
superioridade de Lula em 10 dos 14 indicadores de
produção, contra 4, de FHC.

decisões cujos resultados transparecem nas estatísticas.
Duas conclusões, entretanto, são incontroversas:

Finalmente, nos indicadores sociais (e não foi computado o programa da Cesta Básica por falta de algo
semelhante no passado), a média final também é
favorável ao governo Lula: foram 10 os indicadores
em que o desempenho de Lula foi superior ao de
FHC, melhor em 6.

b) Por razões que os sérios investigadores imaginarão e
irão pesquisar, o desempenho do primeiro biênio do
governo Luiz Inácio Lula da Silva foi bem superior ao
desempenho dos dois mandatos da era FHC, nos dois
biênios considerados.

Existem variadas estratégias de análise estatística à disposição dos especialistas, mas não havia um conjunto de
informações da magnitude da que Inteligência pesquisou e oferece aos leitores. Especialistas e leitores não especializados podem ficar interessados em conhecer o contexto em que este ou aquele indicador variou favorável
ou desfavoravelmente, e também o leque de opções acessíveis aos governantes à época em que produziram as

a) É falsa a tese propagada de que a gestão do atual governo inexiste ou é inepta; e

À parte o sempre possível diversionismo das críticas
metodológicas, Inteligência aguarda para publicação análises que, com novas e pertinentes informações, além de
argumentos apropriados, revelem como e porque a cesta
do governo Lula deve ser considerada inferior à cesta (já
consumida) do governo Fernando Henrique Cardoso. Por
enquanto, não é esta a revelação da ALETHEIA.
leex@iis.com.br
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elicidade pressupõe desejo (Platão). Desejo pressupõe esperança (Santo Agostinho). Esperança pressupõe prazer (Bentham). Prazer pressupõe sofrimento
(Freud). Sofrimento pressupõe resignação (existencial) ou ação (política); que
torna as pessoas mais ou menos felizes ou infelizes. Este círculo de pressupostos, causalidades e paradoxos explicativos é somente um entre tantos possíveis
quando se analisa a felicidade – sentimento moral buscado e refletido universalmente, mas cuja difícil (ou múltipla) definição o leva muitas vezes a ser rejeitado como
objeto de estudo científico.
“Os homens todos, sem exceção, desejam ser felizes”, escreveu Pascal. “É esse o motivo
de todas as ações dos homens, inclusive dos que vão se enforcar”. Do desejo à prática, porém,
há uma distância substantiva. Os cristãos acreditam na ventura adquirida por meio da fé. Os
iluministas, pelo progresso e a razão. Kant, Schopenhauer, Sartre e Heidegger achavam impossível sua realização. Os utilitaristas a viam como fim máximo de políticas públicas. Rousseau enxergou incompatibilidade com a civilização. Economistas liberais a tornaram o fetiche
do crescimento econômico.
E assim a vida segue. No capitalismo ocidental – consumista, hedonista, individualista –
a felicidade transformou-se em maná editorial. Seu evangelho, os livros de auto-ajuda. No
catálogo da livraria Cultura, o tema abarca 144 obras relacionadas. Muito, é verdade, mas um
grão de areia perto dos 4.454 livros com a palavra happiness na capa, oferecidos pela Amazon
Books à sua clientela. Raríssimos se salvam – em especial aqueles que não pretendem ser um
vade-mécum comportamental, mas apenas uma reflexão sobre o desejo de ser feliz.
No terreno da ação política, são igualmente raras as formulações e práticas visando ao
bem-estar subjetivo – conceito bem mais complexo do que uma dúzia de indicadores sócioeconômicos de bem-estar objetivo, como educação, saúde, moradia, segurança, emprego,
renda, nutrição, etc. Por essa razão, talvez, certo estranhamento revelou-se perante a pesquisa
sobre a integração entre o jogo político e a felicidade, que resultou na dissertação Ao Brasil
sem medo: a idéia petista de nação feliz1.

1. Defendida por mim em janeiro de 2005 no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, sob orientação da professora Maria Lucia Werneck Vianna.

NO TERRENO DA
AÇÃO POLÍTICA,
SÃO IGUALMENTE
RARAS AS
FORMULAÇÕES E
PRÁTICAS
VISANDO AO
BEM-ESTAR
SUBJETIVO
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Alguns autores (Robert Wright, Richard Layard, Robert Frank, Ed Diener, Robert
Wuthnow, e Barry Schwartz) vêm se dedicando ao campo da teoria econômica conhecido
como Economia do Bem-Estar. A premissa é de que a realidade objetiva não constitui toda
a realidade. Há também a experiência subjetiva, aquilo que os indivíduos sentem a respeito
da vida que levam – uma percepção, um sentimento e uma experiência em relação a estados
de coisas e arranjos sócio-econômicos. No Brasil, Eduardo Giannetti é, sem dúvida, a melhor referência no assunto.
Para a ciência política brasileira, no entanto, o tema ainda parece fora de preocupação.
Convém recusar tal opção. Na minha pesquisa, procurei identificar a confluência entre a
política e a felicidade na simbólica e vitoriosa campanha do Partido dos Trabalhadores em
2002. Ainda que balizada pelo mito difundido por petistas de que “a esperança venceu o
medo”, grande parte do discurso do PT daquele ano fundamentou-se na tese de que o
brasileiro, ao optar por Luiz Inácio Lula da Silva, estaria votando “sem medo de ser feliz”.
Criado em 1989 pelos publicitários Paulo de Tarso Santos e por Carlito Maia, o slogan
adornou a primeira campanha presidencial de Lula e sobreviveu até sua chegada ao Palácio
do Planalto. Dizem os versos originais, que se transformaram na canção-tema criada por
Hilton Acioly: “Passa o tempo e tanta gente a trabalhar/ De repente essa clareza pra notar/
Quem sempre foi sincero e confiar/ Sem medo de ser feliz!/ Quero ver chegar.../ Lula-lá!
Brilha uma estrela!/ Lula-lá! Cresce a esperança!/ Lula-lá! No Brasil criança e na alegria de
se abraçar... (...)”.
Em 2002, o publicitário Duda Mendonça, desde então o principal artífice da estratégia
de comunicação do PT, produziu esta letra, musicada por Péri: “Chegou a hora Brasil/ Que
você tanto esperou/ Mande a tristeza embora/ Que a mudança começou/ Agora vem/ Vem
mudar a sua sorte/ Nada pode ser mais forte/ Do que a vontade de mudar/ Vem, ser feliz é
seu direito/ Solte essa grito do peito/ Ninguém vai te segurar (...)”2. Há outros muitos
exemplos de jingles da última campanha.
Fixação de publicitário ou tema sustentado por uma base programática partidária? Um
paraíso artificial construído simbolicamente ou um projeto real de nação feliz? Para responder a tais perguntas, foram analisados todos os documentos aprovados nos congressos e
encontros do PT (entre 1980 e 2002) e os programas de governo consolidados ao longo das
quatro campanhas presidenciais. Reconhecendo que discursos e slogans de campanha costumam padecer de maior consistência de conteúdo, vale identificar a relevância da simbologia da felicidade no contexto brasileiro.

2. Estes e outros versos foram analisados a partir do CD preparado pelo Laboratório de Pesquisa e Comunicação Política e Opinião Pública, do Iuperj, e da página da campanha de Lula de 2002 (http://www.lula.org.br/
eleitor.jingles.asp), acessado em 27 de novembro de 2004.
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MODESTO NO BOLSO, CRAQUE NO PÉ:
UM BRASIL QUE SE UFANA
Como o pensamento social brasileiro revelou, o Brasil oferece um vasto terreno
para discutir a idéia de felicidade. De análises diversas confrontam-se percepções de
plenitude positiva ou negativa em relação à felicidade brasileira. No primeiro caso,
encontram-se autores como Afonso Celso (1997) e Gilberto Freyre (2003). Da plenitude negativa, trataram nomes como Manoel Bonfim (1993) ou Paulo Prado (1997).
Afonso Celso, por exemplo, em “breviário do patriotismo”, destacou que a felicidade brasileira era fruto dos “motivos reais” que a pátria nos dá para amá-la e para
que dela nos orgulhemos. Segundo ele, pode haver países mais prósperos, mais poderosos e mais brilhantes do que o Brasil, mas “nenhum mais digno, mais rico de
fundadas promessas, mais invejável” (1997: 84). Para Afonso Celso, o clima e a mestiçagem garantem um “tipo nacional” privilegiado.
Paulo Prado, por outro lado, considera que tais elementos constituem explicações
suficientemente evidentes para a “tristeza brasileira”, como se vê a seguir:
“A melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na idéia fixa do
enriquecimento – no absorto sem finalidade dessas paixões insaciáveis – são vincos fundos
na nossa psique racial, paixões que não conhecem exceções no limitado viver instintivo do
homem, mas aqui se desenvolveram de uma origem patogênica provocada sem dúvida pela
ausência de sentimentos afetivos de ordem superior. Foi na exaltação desses instintos que se
formou a atmosfera especial em que nasceu, viveu e proliferou o habitante da Colônia. [...]
No Brasil, o véu da tristeza se estende por todo o país, em todas as latitudes, apesar do
esplendor da Natureza” (Prado, 1997: 141).
Joaquim Nabuco constituiu um dos exemplos de negação da tese proposta por
Paulo Prado. Em trecho paradigmático, afirma que
“a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil.
Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira
forma que recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou; ela povoou-o como se
fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos;
insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu
silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte... É ela
o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do Norte” (1999: 121).

DE ANÁLISES DIVERSAS
CONFRONTAM-SE PERCEPÇÕES
DE PLENITUDE POSITIVA OU
NEGATIVA EM RELAÇÃO À
FELICIDADE BRASILEIRA
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NO COMPONENTE DA PERCEPÇÃO DA FELICIDADE INDIVIDUAL
DO BRASILEIRO, PARECEM ESTAR EM SEGUNDO PLANO A
RENDA MONETÁRIA E AS CONDIÇÕES MATERIAIS DE VIDA

Nabuco instaurou, assim, uma corrente de análise segundo a qual o Brasil segue uma
tradição própria de países latinos e africanos, que se poderia chamar de “felicidade involuntária” – como revelam as “lágrimas sem amargor”, as “alegrias sem causa”, a “felicidade sem dia seguinte”. Mais tarde, Giannetti (2002) definiu como uma forma de exuberância e um estado de ânimo que parecem emanar espontaneamente das pessoas, independente de
qualquer razão ou justificativa lógica.
A idéia de que estaria anacrônica a visão positiva do povo brasileiro – que se traduz
num ufanismo ou num verdeamarelismo – não se sustenta por diversas pesquisas empíricas realizadas nos últimos anos. Em 1997, survey do Centro de Pesquisa e Documentação
da Fundação Getúlio Vargas perguntou aos entrevistados se eles sentiam orgulho de ser
brasileiros e quais os motivos para o orgulho. Enquanto quase 60% responderam afirmativamente, somente 4% disseram sentir vergonha do país em que vivem. Em ordem
decrescente, a natureza, o caráter do povo, as características do Brasil, esportes/música e
carnaval foram os motivos enumerados para a razão de tanto orgulho. É o que José
Murilo de Carvalho (1998) chamou de motivo edênico do orgulho nacional.
Um dos dados relevantes é que, em geral, o grau de escolaridade não afeta de modo
significativo o fato de ter ou não orgulho do Brasil. Uma pesquisa do Instituto Datafolha,
de 2003, reforça essa tendência. Oitenta e cinco por cento dos entrevistados sentem
orgulho de ser brasileiros, enquanto 61% acham o Brasil um país ótimo ou bom para
viver.
O orgulho e a satisfação com a vida no país são cristalizados na percepção nacional
de felicidade. Outra pesquisa do Datafolha, de 1997, mostrou que 43% dos brasileiros
consideram o Brasil o país mais feliz do mundo. Estão satisfeitos com a própria vida,
65% dos entrevistados. Somente 3% se declaram infelizes. Curiosamente, no entanto, o
Brasil é ao mesmo tempo apontado como o segundo país mais infeliz do planeta, atrás
apenas da África (genericamente) e da Etiópia – empatadas.
De acordo com os dados revelados na pesquisa, no componente da percepção da
felicidade individual do brasileiro, parecem estar em segundo plano a renda monetária e
as condições materiais de vida. A baixa renda e a parca escolaridade, se poderia supor,
seriam motivos suficientes para tornar os brasileiros infelizes. O dado de que apenas 3%
se declaram infelizes refuta a pressuposição. A grande maioria dos entrevistados, não
importando o nível de renda e o grau de escolaridade, está feliz com a vida que tem.
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Enquanto 65% dos entrevistados se sentem felizes consigo, apenas 23% acreditam
que os brasileiros em geral são felizes. Em outras palavras, a imagem que temos de nós
mesmos, cada um por si, não corresponde àquela que temos de nós mesmos como coletividade. Como entender duas percepções tão conflitantes? Analisando os dados, Giannetti
apresenta duas hipóteses. A primeira seria questionar a validade da imagem que cada um
gosta de alimentar de si mesmo. “Por mais infeliz que alguém seja aos olhos dos outros, o
indivíduo se defende como pode da dor de admitir perante si mesmo a própria infelicidade” (2000: 61). A segunda hipótese é que os entrevistados talvez usem critérios distintos
nos juízos que emitem:
“Ao falarem de si, eles privilegiam a perspectiva interna e declaram o seu bem-estar
subjetivo. Ao falarem dos demais, contudo, eles naturalmente adotam o ponto de vista
externo e privilegiam as condições objetivas em que vive a maioria. A precariedade da
vida vista de fora – renda, emprego, segurança, saúde, educação, moradia – domina a
avaliação” (idem: 62).
Embora especulativa, a conclusão parece satisfatória: infelizes são os outros, não eu;
aos olhos deles, no entanto, os outros somos nós. Acrescente-se ao raciocínio de Giannetti: identifica-se uma dissociação entre o mundo privado e o mundo público. Dizemo-nos
felizes, individualmente, mas nossas felicidades individuais não se somam, não se multiplicam. É o afloramento do individualismo brasileiro, de sua dificuldade histórica de
gestar uma dimensão coletiva, um espaço público, em que a busca de bem-estar subjetivo
se conjugue com a aliança, o compromisso, o contrato. Essa premissa se confirma com o
fato de a política brasileira trazer infelicidade para 37% dos entrevistados.

DINHEIRO COMPRA FELICIDADE, MAS ATÉ CERTO PONTO
Estudos cross-sectional que associam a percepção de felicidade às dimensões objetivas
de bem-estar (Layard, 2005; Frey & Stutzer, 2002; Frank, 1999), ou especificamente no
país-símbolo da quase obrigação de felicidade enfrentada por cidadãos-consumidores, os
Estados Unidos (Easterbrook, 2004; Schwartz, 2004; Wright, 2000), têm revelado resultados desalentadores. A conclusão é a de que o progresso econômico não trouxe mais
felicidade às nações a partir de um certo padrão de vida. Os norte-americanos são os
maiores exemplos do “fracasso”. O PIB real per capita cresceu 43% entre 1947 e 2000
(Diner & Seligman, 2004). Hoje possuem duas vezes mais carros per capita, além de
forno de microondas, TVs coloridas, aparelhos de ar condicionado, secretárias eletrônicas. Apesar de tais avanços, o nível de felicidade não aumentou.
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Essas pesquisas perguntam aos indivíduos como eles se sentem em relação à vida que
levam: se estão satisfeitos, medianamente satisfeitos ou insatisfeitos em relação à sua
existência. Isso vem sendo feito sistematicamente em países desenvolvidos, como os
europeus, os Estados Unidos e Japão, obtendo-se séries temporais e históricas. Dessa
forma, passa-se a ter indicadores objetivos e subjetivos de bem-estar. Alguns dos objetivos, como inflação e desemprego, apresentam correlação muito forte com os subjetivos.
Em outras palavras, uma proporção maior dos indivíduos passa a sentir-se mais infeliz
quando aumentam variáveis objetivas como essas.
No entanto, outros indicadores, como renda, não apresentam a mesma correlação.
Décadas de forte crescimento econômico nos Estados Unidos, Europa e Japão na segunda metade do século XX muito pouco ou nada alteraram as proporções de indivíduos
felizes e infelizes na população dos respectivos países. A partir de um determinado nível
de renda (cerca de US$ 10 mil anuais per capita3), acréscimos adicionais não se traduzem
em ganhos de bem-estar subjetivo, como mostra o gráfico a seguir em relação aos norteamericanos:

Como se vê, há uma notável estabilidade no índice de satisfação de vida, enquanto
um indicador objetivo, o de renda, apresenta enorme aumento. Convém ressaltar, no
entanto, que há um vínculo positivo entre felicidade relatada e indicadores objetivos
dentro de cada país. Mas o impacto de aumentos da renda pessoal, por exemplo, em
termos de bem-estar subjetivo tende a ser mais forte somente para as faixas de menor
renda na sociedade.

3. Os valores monetários são convertidos segundo a paridade do poder de compra (PPP) das diversas
moedas, a fim de evitar distorções provocadas por desajustes nas taxas de câmbio.
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Tais conclusões, quando vinculadas ao caso brasileiro, revelam-se especialmente importantes para a associação entre a formulação de políticas e os indicadores objetivos e subjetivos de bem-estar. Adote-se a premissa de que, a partir de cerca de US$ 10 mil de renda
média por habitante, acréscimos não trazem ganhos substantivos de bem-estar subjetivo
para a população. Seria uma ótima notícia para o Brasil, habituado nas últimas três décadas
a conviver com espasmos de crescimento econômico. O problema é que, pela paridade de
compra da moeda, o Brasil tem hoje uma renda per capita em torno de US$ 6.500 a US$
7.000. Nesta escala, acréscimos de renda ainda teriam, sim, forte impacto sobre o bemestar subjetivo da população.
“Ser feliz”, para o brasileiro, pode significar a conquista – ou pelo menos ter a esperança de conquistar – melhorias nas condições objetivas de vida. Liberdade, democracia, direitos humanos, qualidade de vida, paz e segurança, por um lado, renda e emprego, de
outro, constituem elementos centrais no ideal de felicidade do país. A satisfação de certas
necessidades básicas daí advindas pode garantir um aumento do grau de felicidade em
nações como o Brasil.
Os níveis de concentração de renda, é verdade, complicam a situação. As desigualdades, afinal, exacerbam muito o valor da dimensão econômica da nossa sociedade. Por um
lado, quem tem, tem muito poder por ter. Por outro lado, oprime na imaginação quem não
tem. As desigualdades, enfim, permitem que o valor econômico brilhe aos olhos de quem
falta e ofereça muito poder aos olhos de quem tem.
Considerem-se essas reflexões como uma provocação ao pensamento social e político
brasileiro. São especulações que buscam tão-somente a estimular a revisão das prioridades
entre formuladores de políticas públicas e acadêmicos em geral.

A IDÉIA PETISTA DE FELICIDADE
O PT parece ter percebido antes a confluência desses elementos. Exacerbou-os não
somente ao explorar na campanha eleitoral a idéia do “sem medo de ser feliz”, como construiu sua história programática fundamentada em concepções muito próximas às teorias da
felicidade espalhadas pelo tempo. Mas a constatação é inequívoca: há um sentido vago
demais para o tema nos seus documentos.
A felicidade não constitui um conceito explícito apresentado pelo partido. Referências
textuais aparecem em raríssimas exceções. Surge, por exemplo, quando Florestan Fernandes, em artigo sobre os fundamentos de um programa de governo para o PT, afirma que,
entre os postulados do partido, está, em primeiro lugar, a defesa da felicidade como “um
direito fundamental”, que “deve ser garantido a todos os indivíduos e comunidades humanas” (Fernandes, 1991: 18). Surge também na resolução do 1º Congresso Nacional do
partido, segundo a qual “a busca da felicidade” é “um direito efetivo de todos os indivíduos
e comunidade” (Partido dos Trabalhadores, 1998: 497).
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Justiça e liberdade associam-se às dimensões econômicas do bem-estar na idéia petista de
felicidade. Enquanto o primeiro conceito se manteve com o passar do tempo – modificando-se
apenas os meios diagnosticados pelo partido com os mais eficazes para sua conquista – o
conceito de liberdade perdeu nítido espaço. O PT nasceu, afinal, no crepúsculo do regime
militar e seu discurso em prol da liberdade adequa-se à defesa das liberdades políticas, das
conquistas democráticas e do alcance dos direitos de livre associação. Não se tratava, portanto,
de uma liberdade de herança liberal, por exemplo.
Há, contudo, uma forte presença da herança cristã e marxista. A “utopia democrática” dos
primeiros anos do partido, conjugada com políticas universais capazes de promover uma “efetiva” inclusão social, resultaria, segundo o PT, numa sociedade socialista – embora o socialismo
petista tenha padecido algumas vezes de um caráter ambíguo e indefinido, até ser abandonado
na primeira metade da década de 1990. Seu objetivo, reafirmam os documentos e diretrizes do
partido, é a conquista do bem-estar coletivo, traduzido pelo fim das desigualdades – uma
igualdade nivelada por cima. O 4º Encontro, realizado em 1986, afirma, por exemplo, que o
partido “não pretende nivelar o padrão de vida da população por baixo, mas sim por cima,
favorecendo o bem-estar e o conforto de todos, e não apenas das minorias privilegiadas” (Partido dos Trabalhadores, 1998: 255).
Intenções. Nada muito além disso.
Na tentativa de encontrar formulações mais práticas para o cumprimento de tais promessas, boa medida poderia ser revelada nos programas de governo das campanhas presidenciais.
No programa de 1989, por exemplo, o PT destacava que os seus objetivos fundamentais eram
distribuir a renda, lutar pela erradicação da pobreza e pela eliminação das desigualdades sociais
e regionais, redefinir o papel do Estado e promover o crescimento econômico. Em síntese, esta
seria a “revolução política e social” proposta pelo partido. Somente uma “revolução” daria
conta de tantas mudanças quanto prometidas em 89.
Aquele programa reafirma a preocupação central do partido: a eliminação – ou a redução –
dos níveis de exclusão social. Trata-se de um problema que trafega praticamente por todos os
cadernos temáticos. O PT defendia ainda o fortalecimento da capacidade de planejamento e
orientação da economia. Para o partido, portanto, o Estado é um agente fundamental para o
desenvolvimento econômico e para a distribuição de renda. A conquista do bem-estar coletivo,
assim, depende da ação do Estado.
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As disputas seguintes, em 1994 e 1998, foram frustrantes eleitoralmente para o partido. Do
ponto de vista programático, basta dizer aqui que o programa de governo de 94 pouco enfatizou a possibilidade de construção do socialismo e foi demasiadamente vago e desfigurado
programaticamente em relação ao que o PT defendera em 89. Já o programa de 98 pecou pela
dificuldade de apresentar saídas claras para a crise econômica do período.
A mudança rumo ao pragmatismo ficou claramente evidenciada nos programas de governo
preparados para a disputa de 2002. Menções a uma possível ruptura com o modelo econômico
vigente, feita no documento Concepções e Diretrizes do Programa de Governo do PT para o Brasil,
do ano anterior, foram abolidas nos novos documentos do partido. Foi substituída pela concepção de pacto social – ou um novo contrato social capaz de superar as desigualdades existentes
no país. Essa concepção baliza o programa de governo de 2002, “Um Brasil de Todos”, assim
como todos os 15 cadernos temáticos preparados da coligação.
“Para mudar rumo do Brasil será preciso um esforço conjunto e articulado da sociedade e
do Estado. Esse é o único caminho para pôr em prática as medidas voltadas ao crescimento
econômico, que é fundamental para reduzir as enormes desigualdades existentes em nosso País”
(Um Brasil de Todos, 2002: 2)
Esse “novo contrato social” seria o mecanismo capaz de favorecer o nascimento de uma
“cultura política de defesa das liberdades civis, dos direitos humanos e da construção de um
país mais justo econômica e socialmente” (idem, ibidem). Com o “novo contrato”, afirma o
programa, seria possível democratizar a sociedade, combatendo o autoritarismo, a desigualdade e o clientelismo. O programa de governo que ajudou a eleger Lula em 2002, sabe-se, foi o
mais moderado da história do PT. Em seu movimento em direção ao centro do espectro político e em busca de apoio da classe média e do empresariado, o partido abandonou algumas das
bandeiras das campanhas anteriores, escolhendo um discurso moderadamente nacionalista e
reformista, cuidadoso na seleção das palavras e com ênfase em aspectos como negociação,
consenso e respeito a contratos e leis.
Porém, o igualitarismo demonstrado nos primeiros anos do PT – não apenas econômico,
ressalte-se – é reafirmado no programa de 2002. No texto-base do projeto, o combate às desigualdades econômicas e sociais “é condição necessária para que seja garantido a todos os
brasileiros e brasileiras o status de cidadãos, homens e mulheres realmente iguais perante a lei”
(Um Brasil de Todos, 2002: 3). Mas o documento reconhece que “é preciso um esforço político e cultural para que se afirme no país o princípio da igualdade. Não basta que sejam combatidas as causas econômicas das múltiplas formas de desigualdade” (idem, ibidem).

SOMENTE UMA
“REVOLUÇÃO” DARIA
CONTA DE TANTAS
MUDANÇAS QUANTO
PROMETIDAS EM 89
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O texto define “o social” como eixo do desenvolvimento brasileiro, de modo a reduzir
grandes desequilíbrios, como “o aumento do desemprego e a precarização do emprego, a
estagnação dos níveis de renda e a continuidade de sua má distribuição, o aumento da
concentração da propriedade e o encarecimento dos serviços públicos essenciais” que caracterizam “a situação de exclusão social produzida pelas políticas liberais que urge corrigir” (idem: 30). O segundo eixo de desenvolvimento definido pelo programa é o “fortalecimento da economia nacional”. O documento prevê uma presença “ativa e reguladora” do
Estado na economia. Mas o Estado não aparece mais “a serviço dos trabalhadores” e das
classes populares, tampouco tem o propósito de exercer o controle sobre setores produtivos e financeiros estratégicos da economia, como em 1989 e 1994.
O partido refere-se a uma “transição para o novo modelo [...] sem atropelos, com
responsabilidade fiscal e compromisso social, com controle das contas públicas e da inflação” (idem: 11). Além da proposta de pacto social, fez-se mais uma inflexão importante: o
compromisso de manter pilares da política econômica do governo Cardoso. Símbolo dessa
mudança foi a divulgação da “Carta ao Povo Brasileiro”, cujas quatro páginas foram classificadas pela grande imprensa e alguns analistas como os mais importantes símbolos da
reviravolta programática na história do partido.
Divulgada num contexto de instabilidade na Bolsa de Valores de São Paulo – decorrente de um suposto receio pela subida da candidatura de Lula nas pesquisas de intenção de
voto – a “Carta” defende a “mudança”, mas enfatiza que tal mudança será sem rupturas.
“O Brasil quer mudar”, inicia o texto. “Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para
conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e a justiça social que tanto
almejamos. Há em nosso país uma poderosa vontade popular de encerrar o atual ciclo
econômico e político”, encerra o primeiro parágrafo.
Apesar do conteúdo vago e simbólico, A “Carta” balizou a combinação de esperança
com pragmatismo que marcou não só a campanha de 2002 como o programa de governo
“Um Brasil de Todos”. No projeto substituem-se as utopias da primeira disputa presidencial de Lula por uma tentativa de mostrar a capacidade de gestão do PT e conhecimento
prévio do partido das possibilidades de financiamento de cada proposta.
Apesar de a idéia de felicidade fique cristalizada em 2002, mais até do que em 1989, o
programa não faz referência textual à felicidade. A busca de justiça social baliza todos os
textos, não obstante seja permeado muitas vezes por sentido vago:
“A ênfase no desenvolvimento social articulado com a retomada do desenvolvimento
econômico fundamenta-se nos princípios éticos e nas prescrições constitucionais relacionados com o direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à justiça social e com compromissos cívicos e patrióticos. Impossível conceber um futuro para nosso povo sem integrar
os 53 milhões de brasileiros excluídos da cidadania” (Um Brasil de 2002, 2002: 39).
Mesmo a noção de bem-estar parece muito pouco presente no texto de 2002. Há
referências breves nos programas de Saúde, Segurança Alimentar e Moradia.
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UM FINAL INCONCLUSO
O Brasil não é muito mais nem muito menos feliz do que os outros países. As principais bases
de dados referentes à satisfação de vida põem o Brasil numa escala média de felicidade. Mas há
razões para nos sentirmos felizes. São os países ricos que costumam figurar no topo da lista.
Embora pudéssemos estar tão bem na escala da felicidade quanto porto-riquenhos e mexicanos,
estamos melhores do que muitos outros países latino-americanos e todos os ex-comunistas.
Alto
Porto Rico
México
Dinamarca
Irlanda
Islândia
Suíça
N. Ireland
Colômbia
Países Baixos
Canadá
Áustria
El Salvador
Venezuela
Luxemburgo
EUA
Austrália
Nova Zelândia
Suécia
Nigéria
Noruega
Bélgica
Finlândia

Meio alto
4.67
4.32
4.24
4.16
4.15
4.00
3.97
3.94
3.86
3.76
3.69
3.67
3.58
3.52
3.47
3.46
3.39
3.36
3.32
3.25
3.23
3.23

Arábia Saudita
Cingapura
Grã-Bretanha
Alemanha
França
Argentina
Vietnã
Chile
Filipinas
Taiwã
Rep. Dominicana
Brasil
Espanha
Israel
Itália
Alemanha Oriental
Eslovênia
Uruguai
Portugal
Japão
República Tcheca

Meio baixo
3.01
3.00
2.92
2.67
2.61
2.61
2.59
2.53
2.32
2.25
2.25
2.23
2.13
2.08
2.06
2.02
2.02
2.02
1.99
1.96
1.94

África do Sul
Croácia
Grécia
Peru
China
Coréia do Sul
Irã
Polônia
Turquia
Bósnia
Marrocos
Uganda
Argélia
Bangladesh
Egito
Hungria
Eslováquia
Jordânia

Baixo
1.86
1.55
1.45
1.32
1.20
1.12
0.93
0.84
0.84
0.82
.74
0.67
0.57
0.54
0.52
0.41
0.40
0.39

Estonia
Serbia
Tanzania
Azerbaijão
Montenegro
India
Lituânia
Macedônia
Paquistão
Latvia
Albânia
Bulgária
Belarus
Georgia
Romênia
Moldova
Rússia
Armênia
Ucrânia
Zimbawe
Indonésia

0.24
0.21
0.13
0.13
0.06
0.03
-0.07
-0.14
-0.30
-0.70
-0.86
-0.87
-0.92
-1.11
-1.30
-1.63
-1.75
-1.80
-1.81
-1.88
-2.40

World Values Survey: ranking do bem-estar subjetivo de 82 países – 1990-2000. Fonte: Layard, 2005

As dificuldades do PT em traduzir valores “utópicos” ou “filosóficos” próximos à felicidade
em programas efetivos de governo são exemplos de uma complexidade verificada universalmente.
Ao que parece, somente um país, o Butão, tenta escapar da mensuração da qualidade sócio-econômica reinante: a contabilização de indicadores objetivos, como o Produto Interno Bruto, as taxas
de desemprego e inflação, os níveis de renda, etc. A integração do bem-estar subjetivo a esta
agenda tem o mérito de incentivar a adoção de outros indicadores, capazes de melhor explicarem
as realidades nacionais – o que torna a reflexão mais instigante do que restritas às análises institucionais.
Muitos rejeitarão tal premissa. Prima rica da esperança, a felicidade é uma conquista complexa. Tão difícil nos ideais públicos quanto nos desejos individuais. Tão próxima do frustrante em
nações pobres quanto nos países ricos. Se Estados Unidos e Europa ficaram mais ricos e, nem
assim, sua população se sente mais feliz, o que dirá o Brasil, estacionado há mais de 20 anos por
infortúnios ainda maiores de desemprego e desigualdade?

ABRIL • MAIO • JUNHO 2005

47

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Mas convém insistir. No hiato entre a esperança da felicidade e a sua conquista encontramse a vontade e o exeqüível. Um é o desejável. O outro é o possível. Dependendo da capacidade
de sonhar, pode-se estender o campo do possível. Se o sonho desligado da realidade não vinga,
a realidade desprovida de sonhos definha. Dizia Santo Agostinho que a esperança tem “duas
filhas lindas”: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como
estão; a coragem, a mudá-las.
rodrigo-almeida@uol.com.br
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cenário atual das culturas jovens dos setores médios urbanos de nossa sociedade
e sua associação com o consumo de substâncias sintéticas em festas de música eletrônica vêm se convertendo em relevante foco de observação para o acompanhamento de mudanças significativas no plano da subjetividade, das formas de organização
da sociabilidade e seus regimes de administração dos afetos, das emoções e das visões de mundo aí compreendidas2. Estabelecemos um recorte em torno de um segmento jovem de freqüentadores de raves, clubes, festas e festivais de música eletrônica. Tal opção de lazer configurase como importante índice de transformação das relações
entre tempo e espaço.
É significativa a representatividade numérica dos jovens
participantes dessas festas de música eletrônica. Cerca de
cinqüenta mil estiveram presentes na quinta edição do Festival Skol Beats, realizado em São Paulo, em abril de 2004.
Trata-se do maior festival urbano do país. Nas demais festas, a afluência oscila entre duas mil e três mil pessoas.
A pesquisa realizada ao longo dos dois últimos anos
inclui uma amostra de jovens de classe média do Rio de
Janeiro, cuja idade varia em torno do que se convencionou chamar dos twenties something – uma escala etária
na faixa que vai dos vinte aos trinta anos. São jovens tranceiros – cuja eleição preferencial de lazer e consumo vem
se construindo em torno da música trance e de uma “retomada” atualizada da estética hippie – e aqueles que se
autodefinem como modernos – cuja marca procura distinguir-se de um repertório de atitudes geralmente classificada como mainstream.
Tranceiros e modernos diferenciam-se quanto às formas de apresentação de si, mas não no que se refere às
modalidades de gerenciamento subjetivo frente às experi-
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ências e à dinâmica com o universo das substâncias sintéticas. Os primeiros, agentes atualizadores de uma estética
neo-hippie, são movidos por um discurso de simplicidade
e de despojamento, assim como pelo conforto, pela descontração e pelo amplo uso de cores vivas. Destacam os
tons flúor, verde e abóbora, cujo efeito sobre a luz negra –
indispensável ao enviroment rave –promove o impacto fluorescente. É notória sua identificação com uma visão de
mundo lúdica e holista coadunada à sua predileção pelos
festivais afastados dos centros urbanos e sua articulação
com a referência musical do trance. A ênfase atribuída à
funcionalidade do traje também salta aos olhos na estética
trance. Acessórios tais como bermudas, calças ou mesmo
saias curtas, que além de muito confortáveis, devem dispor de vários bolsos e recursos práticos como as cartucheiras usadas pelas meninas, espécie de pochete com dois
grandes “porta-trecos” laterais, cheios de subdivisões. A
todos esses acessórios somam-se pequenas mochilas capazes de guardar maços de cigarros, carteiras, celulares,
chaves, biquínis e sungas, além das garrafinhas de água.
Estas últimas inscrevem-se como produto imprescindível
para se ter em contextos em que se verifica o consumo
maciço de substâncias sintéticas como o ecstasy.
O setting dominante nesses espaços é a própria natureza em si, espaços a céu aberto, grandes áreas livres,
geralmente afastadas dos centros urbanos e tendo como
pano de fundo o mar, cachoeiras, rios, lagos, montanhas e
trilhas. Grande parte das festas ou festivais realiza-se preferencialmente nesses ambientes e prolonga-se por mais
de 24 horas, exigindo de seus freqüentadores uma distribuição ágil e calculada do tempo, com seus ritmos e seqüências atravessados por minuciosas contabilidades.
Os modernos, por sua vez, protagonizam uma modalidade de inserção na cena da música eletrônica que é fun-
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damentalmente urbana. Usam roupas de brechó com meias arrastão no caso das
meninas, corpetes e saias plissadas, toques de maquiagem que vez por outra se
associam a um visual andrógino, permeado por tecidos sintéticos, acessórios metálicos, munhequeiras de couro, piercings e tatuagens. A opção pela cor preta é
praticamente unânime no universo dos modernos. Ela veste corpos que se destacam pela brancura, pela impressão anoréxica e pela palidez. Certo glamour
decadente enfeixa essa apresentação de si e desdobra seus efeitos em torno de
um estilo que muitas vezes confunde-se com uma atmosfera aparentemente soturna, que recorre ironicamente a uma estética da agressividade. É importante
assinalar que esta estética parece estar sempre adequada à exibição e ao trabalho dos músculos, embora isto não seja explicitamente valorizado. Entre os rapazes o visual é mais homogêneo: camisetas, calças jeans “grifadas” e tênis de
marcas como Adidas e Puma articulam-se a formas desgrenhadas de ostentar os
cabelos. Muitos investem em cortes de cabelos descontínuos, irregulares, que
convivem sem conflito com mechas espalhadas e revoltas. A preferência musical
desses grupos recai sobre os gêneros eletrônicos do techno e do que vem se
convencionando chamar de electro e electroclash, referência que ultrapassa a
dimensão estritamente musical, impondo-se como uma nova atitude. Entenda-se
uma postura agressiva, diferindo-se do trance, cuja identificação musical é mais
próxima dos segmentos new age.
Os clubes e festas de música eletrônica, em sua maioria situados na Zona Sul
do Rio de Janeiro, inscrevem-se como o setting dominante de diversão dos modernos. Corpos se ajustam à decoração do ambiente e se distribuem por ambientes que muitas vezes se assemelham a uma caixa metálica, atravessados pelo
jogo de luzes da pista e pela imprevisibilidade das batidas eletrônicas.

A perseguição do bem-estar
como estética da existência
Para melhor entender a confluência que pode ser traçada entre esses dois
grupos, aparentemente tão díspares em seus padrões visuais e estéticos, é preciso buscar certas descontinuidades históricas relativas às décadas de 60 e 70 e
aos movimentos contraculturais a elas associados. Era a concepção do consumo
da ‘droga’ enquanto efetivamente ‘droga’ – tratava-se de um ato de rebeldia que
se servia da (e não rompia com a) lógica moral vigente da dicotomia legal/ilegal
e veneno/remédio, tal como formulada pelos discursos jurídicos e biomédicos.
Em contrapartida, o que hoje observamos é o recurso àquilo que seria considerado como droga desalojada de seu caráter estigmatizante – uma vez que também
seu uso não mais é encarado como suporte para a bandeira da rebeldia. Usa-se
essas substâncias de acordo com o espaço e o contexto. Nas raves, o ecstasy; na
conversa de botequim, o chope, e assim por diante. Valem também os anabolizantes, os emagrecedores, as smart drugs, e até mesmo as barras de cereais, as
vitaminas e as bebidas alcoólicas em geral.
Um dos mecanismos centrais que orienta as motivações em jogo no consumo
contemporâneo de substâncias é o do acesso e não o do escape da realidade
circundante. Sob a regência da presença, o ecstasy é encarado como portal para
um adensamento do estar, e não para uma fuga.
ABRIL • MAIO • JUNHO 2005
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“Você não perde a sua consciência, você está ali o tempo inteiro. O seu superego não
sai dali. É um bem-estar potencializado. É tudo misturado, na verdade. Estar fritando,
derretendo. Quando você está dançando, você absorve a música. É uma doideira.” André, 24 anos
“Nada me faz cair, nada me faz perder o controle. Eu tenho um senso de responsabilidade muito forte. Até passando mal, alucinada... É uma fuga controlada, entendeu? Não é
uma coisa assim, ‘vou tomar e foda-se’. Não é uma coisa que te deixe fora da realidade.
Você quer naquele momento esquecer seus problemas e se divertir, mas você sabe que no
dia seguinte você vai ter aula, vai trabalhar, vai dormir e acordar e fazer o que tem que
fazer.” Mariana, 21 anos
Os depoimentos – que resumem uma espécie de bula comportamental sobre a boa
administração do consumo do ecstasy – reúnem um conjunto significativo de elementos
que apontam para as novas articulações estabelecidas entre substâncias e bem-estar. Tais
associações vêm encontrando variantes significativas de sua pertinência no mundo farmacológico dos psicotrópicos como formas de criar um modelo de comportamento e de
humor deslocadas de sua acepção patológica (LE BRETON, 1999).
Afastada de sua tradicional conotação marginal e transgressora, a alegria sintética
resultante do consumo da substância aparece traduzida enquanto potencialização máxima da presença, do acesso e da conquista do bem-estar. O parentesco do mundo da
‘droga’ com a ilegalidade, a transgressão e a degradação, assim como com a idéia de
evasão e escape, parece perder sua significação norteadora para os sujeitos em questão.
“Eu cheirava cocaína e parei. Primeiro porque meu namorado não curte, por respeito e
tal, e depois porque, sei lá, eu gosto muito do ecstasy, então eu acho que encontrei uma
droga legal, que me faz bem, que me deixa bem...”
A assepsia da ‘droga’ e sua vinculação a um eixo de atitudes pragmáticas e calculadas
na busca contínua do bem-estar e do cuidado de si obriga-nos a estabelecer uma rigorosa
contrapartida com as viagens lisérgicas das décadas de 60 e 70. Essas últimas podem
aqui ser identificadas pela valorização dos critérios intensivos de produção de corpos
“onde o vigor do instante de vida se impõe sobre a duração da vida em extensão” (VIANA
VARGAS, 1998: 131). É possível, portanto, identificar na travessia da viagem lisérgica
uma espécie de desbalanceamento entre transcendência (vertigem) e cálculo ou acesso
ao real. Isto significa dizer que o equilíbrio entre intensividade e extensão rompia-se em
favor da primeira como peça-chave de viabilização da evasão e do escape3. É possível,
ainda, acrescentar que essas configurações subjetivas aliavam-se a aspectos cujo regime
de funcionamento encontrava-se mais próximo da “eternidade do instante” (MAFFESOLI,1996) e da aposta no curto prazo, além de fazerem parte de um ethos psicológico
baseado na ênfase sobre a introspecção. Tanto a dor como o aviltamento do corpo não se
caracterizavam como variáveis importantes de serem controladas nesta modalidade de
agenciamento de si. Acompanhando o nosso espírito de época para o “estar melhor do
que bem” (BEZERRA JR., 2001), nossos informantes controlam e alternam com particular
maestria uma vida de extensão com momentos e intervalos de intensidade (VIANA VAR-
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GAS, 1998). A radiografia desse bem-estar encontra eixos de conexão com os processos contemporâneos da “gestão farmacológica da existência”, cuja intolerância frente
às asperezas da vida é, a cada dia, mais significativa e
inquietante (LE BRETON, 1999).
Isso tudo pode ser evidenciado no depoimento de Laura, 23 anos:
“Não perco a consciência de maneira alguma. Eu estou
sabendo tudo que eu estou fazendo. Agora, eu só tenho
mais liberdade para fazer. Eu me sinto mais à vontade para
chegar nas pessoas e conversar, para abrir um sorriso para
uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Mas eu sei o
que eu estou fazendo. Se eu quero beber água, se eu
quero ir ao banheiro, se eu quero falar com você. Sei muito
bem quem está do meu lado, eu não perco a consciência.
Não saio do meu estado”.
Aqui há a busca de uma “transcendência materializada”
dissociada de significados, valores ou ideologias. “Introspecção?”, nos interroga Laura, 23 anos, espantada. “De maneira alguma. Você fica exposto, precisa falar, fica para fora.
Precisa se comunicar, chegar nas pessoas, tocar nelas”.
Mesmo que o ambiente seja desanimado em razão do
DJ ou com traços de decadência, com a lama se espalhando pela pista no caso das raves, há uma espécie de double
bind (BATESON, 1985) para os sujeitos. Isso porque tudo
será mudado radicalmente diante de um universo paralelo
muito divertido, acessado por meio do prosaico consumo
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de um asséptico e portátil comprimido: uma alegra sintética tão fake, quanto excepcionalmente maravilhosa.
“A bala é muito funcional, você toma e não precisa mais
fazer nada, é só aproveitar. Você não precisa preparar uma
carreira, você não precisa fazer nada...” Roberto, 28 anos
O depoimento de Mariana, 21 anos, é exemplar a
respeito da administração dos humores na interação com
as substâncias. Permite-nos acompanhar os efeitos do ecstasy sobre sua agenda de compromissos e de sua rotina
com a mãe:
“As pessoas ficam assim: ‘Vamos tomar mais, vamos
tomar mais.’ Não, eu não vou tomar porque eu sei que
daqui a pouco eu tenho que sair, porque marquei com
minha mãe de chegar em casa às oito horas, então tenho
que chegar as oito. Eu ligo: ‘Mãe, estou aqui e vou demorar mais quinze minutos, mas está tudo bem’. Com três
balas na cabeça: ‘Mãe, blá, blá, blá, te amo! Tchau.”
Esta fina e minuciosa expertise, cuja matriz assenta-se
sobre o primado indivisível da competência e do espírito
pragmático, desatrela-se dos referentes disciplinares, herdeiros da instância do biopoder clássico (FOUCAULT, 1999).
Referimo-nos a formações subjetivas articuladas a princípios de controle, que inserem a ingestão das substâncias
nos rituais de administração corporal, passando a exigir do
consumidor todo um cuidado de si assentado na perseguição do bem-estar.
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A montagem do corpo perito
Há todo um caminho a ser percorrido pelo jovem consumidor de ecstasy, a fim de que possa alçar-se da condição de novato que não sabe administrar-se e precisa da
orientação dos amigos à de hábil perito de si mesmo. A
poética a se operar traduz-se na composição de um técnico que sabe fazer-se corpo auto-regulável, atento para
que a experiência de entrega possa adequadamente deixar-se atravessar pelo cálculo e pelo pragmatismo que caracterizam nosso espírito de época.
É neste sentido que é possível compreender a sentença
aparentemente contraditória de Alice, 27 anos, ao explicar como se comporta quando sob o efeito das “balas”:
“Quanto mais descontrolada eu fico, mais controlada
eu fico”.
O corpo, autor e objeto de todos os cuidados, convertese em arena de um contínuo, fluído e amistoso duelo travado entre as demandas simultâneas da extensividade e da
intensidade (VIANA VARGAS, 1998). Instado a entregar-se
ao prazer e, ao mesmo tempo, a zelar pelos valores da
ordem da extensão (a saúde, a longevidade, os estudos, a
carreira profissional), o jovem consumidor forja um equilíbrio movediço e se mantém em uma espécie de platô (CF.
BATESON, 1985). É como diz André, 24 anos: “A diferença
disso aqui pra Woodstock é que lá a galera partia pra uma
viagem sem volta. Aqui não, maluco. Eu vou pra festa, tomo
bala, mas no dia seguinte tô lá engomadinho no trabalho”.
A expressão “se joga!”, que os amigos gritam uns para
os outros nas festas de música eletrônica, dá a medida
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exata do foco que é depositado no corpo, simultaneamente protagonista e receptáculo das sensações em jogo. Tudo
isso aponta para a dimensão de vertigem que é buscada e
sorvida pelos corpos em festa. Movimento de arremesso
de si, a vertigem é uma ânsia que não se esgota: ninguém
pretende que ela tenha um desfecho, que ela conduza a
uma queda. Ao contrário, o objetivo de todos é uma espécie de equilíbrio metaestável (Cf. SIMONDON, 1995), continuamente estimulado, constante apenas na inconstância.
Como se fosse possível se jogar e não cair – brincadeira
viável apenas porque é exercida sempre dentro dos contornos de um permanente estado de alerta.
O devido aproveitamento da festa-com-substâncias exige
do freqüentador uma expertise em muitos níveis e o trânsito em fluida atenção por todos eles denota o quão skilled
é o sujeito. A coleção de saberes dos quais é preciso aprender a se servir é bastante ampla, dando conta do quão
complexas, híbridas e múltiplas são as habilidades a serem
desenvolvidas. O primeiro passo, saber comprar/obter a
substância, já exige que o sujeito esteja minimamente inserido em uma rede de amigos ou amigos de amigos, dos
quais pelo menos um figure como um contato “quente”, já
que o drugdealer é um igual em se tratando de ecstasy – e
isto por si só já aponta para uma relação que se pretende
asséptica e segura com a substância, que não a associação
ao vício, à marginalidade ou a qualquer outro tipo de degradação.
Também é preciso saber construir o setting adequado
para o consumo, reunindo características que apontam para
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o bem-estar como um imperativo, algo com que já se deve contar de partida – afinal, não
se toma a “bala” para ficar bem, mas sim para ficar “melhor do que bem” (BEZERRA JR,
2001). O corpo protagonista não admite limitações na ordem dos humores: estes sempre
podem e devem ser potencializados por meio do incremento sensorial e da ampliação da
superfície de contato com o mundo. Interessa, pois, cuidar da ambiência, o que envolve a
escolha de um espaço no qual tudo tenha sido pensado para estimular os sentidos aflorados, bem como a montagem cuidadosa de um grupo-célula apto a prover o sujeito, ao
longo da festa, ao mesmo tempo de uma imaterial película de segurança e de uma
alegria contagiante, que opere mimeticamente produzindo e sustentando a vibe.
“Acho que tudo que está à sua volta tem que te proporcionar bem-estar e segurança para
a onda fluir bem. Por isso que é importante com quem você está, onde você está, se está tudo
direitinho, saber que, se alguém ali passar mal, vai ficar tudo bem.” André, 24 anos
“Você tem que estar com pessoas boas. Você vê uma pessoa dançando e vê que
aquela pessoa está bem, está feliz. É contagiante e é um lance engraçado. Se uma pista
está boa e está todo mundo vibrando bem, não tem como você não se contagiar.”
Laura, 23 anos
“Mas a bala, eu acho que ela pede um clima assim, uma música eletrônica. Para mim,
uma festa sem uma bala não é uma festa.” Felipe, 25 anos
O primeiro movimento necessário para construir uma boa experiência com a substância passa por uma expertise social: saber onde ir e em quê companhia. E isto porque,
diferentemente de outras substâncias, como a cocaína ou a maconha, o ecstasy é uma
experiência pensada como necessariamente coletiva, além de exigir um espaço específico para seu consumo. A preferência do consumidor poderá recair nos espaços abertos
das raves ou nos fechados dos clubes, no trance ou no tecno/electro, mas em ambos os
casos o consumo se inserirá irrevogavelmente dentro da geografia da noite.
O passo seguinte será o desenvolvimento paulatino de um saber híbrido acerca da
relação entre a química da substância e a química do corpo. Trata-se de determinar o
momento certo para ingerir o comprimido, a fim de garantir que o auge da festa coincida
com o auge da “onda”. Revela-se toda uma ciência concreta ocupada em conhecer as
reações físicas, dominá-las e prevê-las: o tempo que a substância demora a agir, a duração do pico da “onda”, o tempo que levará para a onda “baixar”. Com a palavra Camila,
20 anos: “A onda perfeita é aquela que dura o tempo exato da festa”. O efeito da substância é pensado como delicado produto de uma relação entre um corpo idiossincrático
cujo funcionamento é preciso aprender a mapear, um setting mutante e a composição
química variável das “balas”. Cada um de nossos entrevistados tinha algo diferente a
dizer quando perguntávamos acerca de qual era a dosagem ideal para si – um comprimido, meio, um e meio, dois, três... etc. – bem como acerca da distribuição desse consumo
no tempo – duas metades com intervalo de algumas horas; double drop (dois comprimidos ingeridos de uma só vez); um comprimido inteiro e mais meio depois de algumas
horas, ou mais outro inteiro; a metade adicional oferecida por alguém triturada e cheirada em comum com os amigos; a combinação do ecstasy com outras substâncias – a
maconha, a mais freqüente, e o lança-perfume.
ABRIL • MAIO • JUNHO 2005

59

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

“Tem um certo planejamento. Mais ou menos as pessoas sabem a hora em que querem tomar. Dependendo de até que horas vai o lugar. Numa rave eu tomaria uma bala às
três e meia, digamos. Iria bater umas quatro e meia, depois às sete eu ia tomar outra e
isso ia ficar até de manhã. Mas isso numa rave. Se você tomar às três horas da manhã no
Dama, vai bater quatro e meia e daqui a pouco já acabou.” Vinícius, 20 anos
“Eu tomo sempre meia. É a minha dose. O Vinícius toma duas, três, mas ele tem
quase dois metros. Eu sou pequena. Só tomo inteira se a bala for fraca. Agora, se for
pancada, tomo meia. Se eu não souber, aí eu tomo meia primeiro e, se for o caso,
mais meia.” Flávia, 26 anos
“É bem melhor tomar inteira porque você sente logo a onda assim: ‘pá!’” Camila,
20 anos
“A primeira liberação é que é a boa. Por isso, tomar duas não adianta tanto. É melhor
o double drop, você toma logo duas de uma vez. É muito bom! Imagina a onda ao quadrado.” André, 24 anos
“Mas eu não tomo só um, tomo logo dois. Um não bate! Vou tomar uma droga para
ter uma experiência, vou estragar meu corpo para não sentir nada? Se é para tomar,
toma direito.” Mariana, 21 anos
A substância é uma das cápsulas de felicidade disponíveis no mercado para um
contínuo bem-estar. O uso é regulado pelo pragmatismo, daí a dosagem ideal, além
de ser determinada por um atento conhecimento, obedecer também a uma lógica
calculada acerca da reação física ao day after. Isto responde em parte pelo caráter da
cena, que faz com que a cara das festas e clubes mude conforme o dia da semana:
pode se dar com diferentes níveis de intensidade e mesmo com um quê de improviso,
ocasionalmente. Alguém pode estar disposto a ingerir apenas meia bala em uma
quinta-feira, já que o dia seguinte será de trabalho, e três em um sábado, pois terá o
domingo inteiro pela frente para recuperar o cansaço do corpo, turbinado por uma
alegria de laboratório.
“Na época mais louca da minha vida, quando eu tomava mais, eu sempre fui muito
controlada. Então, eu tomava e todo mundo dizia: ‘Vamos tomar mais um, vamos
tomar mais um?’ Eu podia ficar na rave por horas ainda, mas eu falava: ‘Não!’ Porque
na minha cabeça eu sei que se eu tomar mais eu vou ficar mais cansada amanhã, e
quarta-feira eu tenho uma prova.” Mariana, 21 anos
Entre tomar o comprimido e a onda “bater”, porém, há um intervalo de tempo carregado de expectativa sobre a qual também deve incidir um cálculo e uma autogestão. A
skill em jogo aqui pode ser bem sintetizada na idéia de um trabalho de ‘abstrair’. Os
amigos que tomam juntos aconselham-se uns aos outros ora a “esquecer que tomou e
deixar vir” ora a “acreditar no que vem” – e isto porque se acredita que uma ansiedade
muito aguçada terá no corpo um efeito de “trava”.
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O diálogo abaixo, entre os amigos André, 24 anos, e
Camila, 20 anos, retrata como o trabalho de abstrair é
tomado como algo de responsabilidade do sujeito: como
se tudo o que ele precisasse fazer neste momento da
margem fosse se autocontrolar. É interessante notar que
uma eventual “falha” neste processo, que venha a fazer
com que a onda não aconteça, é atribuída indubitavelmente ao sujeito e jamais à substância. Esta, segundo
Marcela, 20 anos, “não tem como não sentir. É que nem
tomar um remédio. Vai fazer efeito, não tem como. Só se
a pessoa ficar se travando demais” ou “se a pessoa for
fraca, frágil psicologicamente” (Mariana, 21 anos), “pecado” talvez ainda maior nas sociedades do controle, que
prezam uma competência formatada nos moldes empresariais (DELEUZE, 1992).
“André: Não depende só da substância, é muito psicológico. Tem gente que toma e não tem onda! Porque não
relaxa: ‘Ai, será que já bateu? Estou sentindo alguma coisa, será que já é?’ Tem que esquecer, abstrair!
Camila: Tem gente que não tira o olho do relógio,
esperando os quarenta minutos.
A: Isso todo mundo faz, não adianta que todo mundo
faz! Mas você tem que esquecer!
C: Eu abstraio, vou fumar um ali...
A: Você aprende. Abstrair é essencial! Se você não fizer isso, sério, não tem onda! A culpa é da pessoa!
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C: Por exemplo, se cinco pessoas tomam a mesma bala,
em quatro delas bate e em uma não, o problema é da
pessoa!”
Os saberes necessários para gerenciar o corpo incluem cuidar para que não haja desidratação, bebendo bastante água – “eu calculo, para mim, pelo menos umas dez
garrafas por rave. Já levo o dinheiro para dez garrafas”,
diz Camila, 20 anos –; descansar vez por outra nos espaços lounge destinados ao chill out; e estar atento e pronto a
ajudar caso algum amigo passe mal. Além, é claro, de
saber “segurar a onda” e “reagir” caso quem passe mal
seja o próprio sujeito.4
Eis o trabalho sensorial dos corpos em festa: conjugar
seguidas camadas de saberes, compondo uma memória
inscrita na carne. Esta, continuamente acionada, permite
que a experiência com as substâncias nunca escape aos
contornos do cálculo: nem enfaixada e endurecida, tampouco assumindo o aspecto convulsivo e sujo de uma perda de si absolutamente fora de moda. O corpo é feito
protagonista, tornado hiperpresente pelo atravessar simultâneo da música, das substâncias, das pessoas e do ambiente. Redenção profana, transcendência materializada,
corpo-agente. É a balada perfeita.
misabel@candidomendes.edu.br
feugenio@candidomendes.edu.br
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MARIDO:

– Quando você vai fazer
sexo anal comigo?
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MULHER:

– Vou pensar no assunto.
Alberto Almeida

Cientista político
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Os jornais e revistas que atingem o público de classe A
no Brasil apresentam, com muita freqüência, reportagens
sobre práticas sexuais liberais: troca de casais, wife sharing, casamento aberto, poliamor (amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo) e coisas do gênero. Em junho de
2005, no lançamento de mais um CD do grupo Kid Abelha, Pega Vida, a música Poligamia teve grande evidência neste tipo de mídia. Diz a letra composta por George
Israel e Paula Toller:
Meus amores não são implicantes
Com meus outros amantes
Corcovado ou escada rolante
Tudo isso convém
Todo homem merece um harém
Toda mulher também
Há uma grande quantidade de páginas na Internet que
abrem a possibilidade de encontros sexuais liberais para
todo tipo de gosto. Anualmente, o Carnaval proporciona
ao brasileiro um espetáculo variado de nudez e semi-nudez. As novelas explicitam o tema do sexo e colocam, em
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horário nobre, já há alguns anos, cenas que são a antesala do sexo explícito.
Parece que o brasileiro só fica pensando naquilo.
Será que é realmente isto? Até que ponto a aparência
de liberalidade esconde, na verdade, uma visão conservadora das práticas sexuais? Pode ser que o liberalismo sexual esteja presente em um universo ainda restrito de pessoas mais escolarizadas, que residem nos grandes centros
urbanos ou nas capitais e que trabalham fora de casa.
Como pensa o Brasil, como um todo, acerca das práticas
sexuais?
Quando todo o país é ouvido sobre o tema, e isto inclui,
obviamente, o expressivo contingente de pessoas de escolaridade baixa, percebe-se o enorme conservadorismo do
brasileiro com respeito às práticas sexuais. Por exemplo, é
praticamente unânime a rejeição ao homossexualismo
masculino e feminino: 89% são contra o primeiro e 88%
contra o segundo. O sexo anal também é fortemente rejeitado: 74% se dizem contrários: 15% menos do que a
rejeição ao homossexualismo.
Estes resultados surpreendem àqueles que consideram
que a maneira de pensar das classes altas das grandes

Tabela 1

Um país conservador em relação às práticas sexuais
Totalmente
contra

Um pouco
contra

Nem contra
nem a favor

Um pouco
a favor

Totalmente
a favor

Opinião
homossexualismo
masculino

81

8

3

3

5

Opinião
homossexualismo
feminino

78

10

3

4

6

Opinião sobre
sexo anal entre um
homem e uma mulher

60

14

4

12

11

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

50

11

3

15

21

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

49

16

3

19

12

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

49

11

3

16

21

Opinião sobre
masturbação
feminina

44

14

4

17

21

Opinião sobre
masturbação
masculina

40

16

3

20

21

Opinião sobre todo
tipo de relação
sexual voluntária

24

10

3

19

44
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Tabela 2

Sudeste e Sul mais liberais versus Nordeste e Norte mais conservadoras
Norte

CentroOeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

70
0
30

72
2
26

73
2
25

61
5
35

64
2
34

4

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

71
2
27

57
2
42

67
1
31

48
5
46

54
2
44

19

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

82
1
17

74
2
25

80
1
19

71
6
23

70
3
27

6

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

70
30

66
1
33

74
1
25

54
5
41

56
3
41

11

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

91
2
7

94
1
5

92
2
6

85
5
11

92
1
7

4

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

75
2
23

63
1
36

68
2
29

50
5
44

54
3
44

21

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

67
1
32

66
1
34

72
1
27

54
5
42

54
3
43

10

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

92
1
6

92
1
7

92
2
7

83
5
12

90
1
9

6

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

38
1
61

37
1
62

39
1
60

31
5
64

32
2
66

3

capitais é a mesma do restante da população. Há vários
abismos que separam os brasileiros quanto aos valores direcionados para o sexo: idade, escolaridade, religião e
religiosidade, para citar alguns deles. Muitas vezes a visão
que se tem do país está enviesada pela visão que se tem
do grupo social a que se pertence e convive. Somente assim é possível compreender que o brasileiro médio, em
sua maioria, não apoia nem o homossexualismo nem outras modalidades de relações sexuais (ver Tabela 1).
Assim, em um patamar inferior ao atribuído ao homossexualismo se encontram o sexo oral e a utilização de revistas pornográficas. Neste caso, os totalmente contrários
se situam em aproximadamente metade da população.
Ainda neste caso, quando se soma os que são totalmente
contrários e os que são um pouco contra, o nível de rejeição se eleva para um patamar um pouco acima de 60%.
Tanto faz se o sexo oral é masculino ou feminino, o resultado é muito semelhante para os dois: praticamente 60%
são contrários.
No quarto nível de rejeição, encontram-se a masturbação masculina e a feminina. Pouco menos da maioria, 40%

e 44% respectivamente, são totalmente contra. Porém,
quando se soma este percentual aos que são um pouco
contra tem-se 58% de opositores da masturbação feminina e 56% contra a masturbação masculina.
Apenas quando se trata do comportamento sexual de
uma maneira teórica, sem que se apresente práticas concretas, é que a rejeição diminui. Teoricamente, somente
34% da população (24% totalmente contra e 10% um pouco
contra) são contrários a todo tipo de relação sexual desde
que voluntária.
É bastante claro o conservadorismo sexual da população brasileira. Foram apresentadas oito práticas sexuais
concretas. Para todas elas a grande maioria, bem mais do
que 51%, são contra. Isto permite supor que o sexo tradicional é que é bem aceito. Digamos que, por ora, o Brasil,
em termos de aceitação de práticas sociais, é o país do
“papai-e-mamãe”.
Por ora, porque há várias indicações de uma enorme
transformação social. A segmentação da aceitação de práticas sexuais segundo variáveis demográficas tradicionais
é muito reveladora (ver Tabela 2).
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Tabela 3

Capitais mais liberais versus não-capitais mais conservadoras
Nãocapital

Capital

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

67
3
29

61
3
36

6

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

59
3
38

48
3
49

11

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

76
4
20

68
4
28

8

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

65
3
32

51
3
46

14

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

90
2
7

85
4
11

4

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

61
4
35

50
3
47

11

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

63
3
33

51
3
46

13

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

89
3
8

83
3
14

6

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

36
3
60

28
2
70

10

No que tange a práticas sexuais, o Nordeste e o Norte
são as duas regiões mais conservadoras do Brasil. Quando
se tira uma média das nove respostas, as oito situações
concretas e a frase teórica sobre todo tipo de relação sexual voluntária, tem-se que 26% das populações tanto do
Nordeste quando do Norte são a favor. Esta mesma média
é 30% para o Centro-Oeste e 35% para o Sudeste e o Sul.
No quadrado à direita da tabela está o resultado da
diferença entre Nordeste e Sudeste acerca da aprovação
(respostas a favor) das práticas sexuais. As revistas pornográficas sendo utilizadas para excitação sexual têm uma
aprovação no Sudeste apenas 4 pontos percentuais mais
elevada do que no Nordeste. O mesmo patamar de diferença é obtido para homossexualismo masculino e feminino, sexo anal, e todo tipo de prática sexual voluntária. Ou
seja, quanto a estes temas – sexo anal, homossexualismo e
revistas pornográficas – o Brasil é muito semelhante do
ponto de vista regional.
As diferenças aparecem quando se trata de sexo oral e
masturbação: as populações do Sul e Sudeste são bem
mais favoráveis do que os habitantes do Nordeste. A maior
68

RECATO

diferença é de 21 pontos percentuais entre os habitantes
do Sudeste, que são mais favoráveis à masturbação feminina, e os que moram no Nordeste.
Apesar destas diferenças, é interessante notar que mesmo no Sudeste não há nenhum percentual para o qual a
maioria esteja do lado de práticas sexuais mais liberais. A
proporção mais elevada de favorabilidade é para a masturbação masculina, 46% (ver Tabela 3).
Aqueles que moram nas capitais são mais liberais do
que os que moram nas demais cidades que não são capitais. Para todas as situações, o quadrado à direita da tabela
mostra que quem mora em capitais é, em média, 9 pontos
percentuais mais favorável à liberação sexual do que quem
mora em não-capitais.
Nas capitais, a maioria favorável (51% ou mais) é quase
alcançada para a masturbação e o sexo oral, nos dois
casos tanto masculino quanto feminino. A proporção mais
alta é a favor da masturbação masculina, 49%, seguida
da masturbação feminina, 47% e pelo sexo oral masculino e feminino que têm o apoio de 46% da população das
capitais.
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Masturbação e sexo oral separam as duas populações,
das capitais e das não-capitais. Porém, a rejeição ao homossexualismo masculino as une: 85% contra nas capitais
e 90% nas não-capitais. É interessante que o homossexualismo feminino nas capitais é mais tolerado do que o homossexualismo masculino: 14% e 11% a favor respectivamente (ver Tabela 4).
Trabalhar faz muita diferença quando se trata de apoiar comportamentos sexuais mais liberais. Quando são analisadas as oito situações em conjunto, tem-se que as diferenças entre quem trabalha e quem não trabalha são maiores do que Sudeste e Nordeste, capitais e não capitais:
- Sudeste: 35% de apoio médio
- Nordeste: 26% de apoio médio
- Diferença de 9 pontos percentuais
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Aqueles que pertencem à População Economicamente
Ativa (PEA) são, em média, 13 pontos percentuais mais
favoráveis às situações de maior liberação sexual do que
aqueles que não pertencem à PEA. Esta diferença é de
apenas 9 pontos percentuais para as comparações regionais e de característica de cidade feitas anteriormente.
Há um resultado recorrente em todas as diferenças. O
que mais separa as opiniões é o sexo oral e a masturbação.
Os mais conservadores são contrários a tudo, inclusive a
estas duas práticas. Quando a pessoa se torna um pouco
menos conservadora ela começa ser a favor de sexo oral e
masturbação, em geral tanto masculina quanto feminina.
O sexo oral e a masturbação, tanto masculino quanto
feminino, são apoiados por pouco mais de 40% das pessoas que pertencem à PEA. Para um patamar que vai de 23
a 30% quando se trata das pessoas que não pertencem à
População Economicamente Ativa.
É interessante, todavia, notar que há uma outra diferença importante entre estes dois grupos, ela diz respeito
ao sexo anal. O sexo anal é aprovado por 26% da PEA,
esta proporção é de apenas 15% quando a população não
trabalha.

- Capital: 38% de apoio médio
- Não-capital: 29% de apoio médio
- Diferença de 9 pontos percentuais
- PEA: 36% de apoio médio
- Não-PEA: 23% de apoio médio
- Diferença de 13 pontos percentuais

Tabela 4

Trabalhar faz muita diferença
NãoPEA

PEA

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

73
4
23

62
3
35

12

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

65
5
30

52
3
45

15

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

80
4
15

71
3
26

10

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

73
4
23

56
3
41

19

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

90
4
7

88
3
9

2

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

69
5
26

53
3
44

18

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

73
4
23

54
3
43

20

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

90
3
7

86
3
11

4

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

43
5
53

30
2
67
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No Brasil, muitos valores não dependem da faixa de
idade, ou seja, jovens e velhos pensam da mesma maneira
sobre muitos temas e questões. Porém, isto não se aplica
aos valores relativos à sexualidade. Os mais jovens são muito
mais liberais do que os mais velhos. Quando se analisa o
apoio médio às práticas sexuais, incluindo a afirmativa teórica de “todo tipo de relação desde que voluntária”, há uma
apoio decrescente segundo o aumento da faixa de idade:
-

18 a 24: 42% de apoio médio
25 a 34: 37% de apoio médio
35 a 44: 33% de apoio médio
45 a 59: 26% de apoio médio
60 anos ou mais: 15 % de apoio médio
Diferença de 27 pontos percentuais entre os
mais jovens (de 18 a 24) e os mais velhos (60 ou mais).

Fica evidente que há um abismo entre o que pensam
os mais jovens e os mais velhos acerca do sexo. Adicionalmente, à medida que aumenta a idade diminui a aprovação média das práticas sexuais analisadas. É importante
sublinhar que esta variação é monotônica, para cada de-
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grau que se sobe nas faixas de idade, há uma queda na
aprovação de mais liberalismo sexual (ver Tabela 5).
A maior proximidade entre as diferentes faixas de idade é a opinião acerca do homossexualismo masculino e
feminino. A diferença entre a faixa mais jovem e a faixa
de idade mais velha é da ordem de 10 pontos percentuais:
14% das pessoas entre 18 e 24 anos são a favor do homossexualismo masculino e 13% do feminino, esta proporção cai para 4% entre as pessoas com 60 anos ou mais.
Em todas as demais opiniões a diferença entre os mais
jovens e os mais velhos é sempre superior a 25 pontos
percentuais. A maior diferença é para sexo oral, aproximadamente 35 pontos percentuais: 47% dos mais jovens
são a favor de a mulher fazer sexo oral no companheiro
ao passo que apenas 11% dos que têm mais de 60 anos
defendem o mesmo ponto de vista. Proporções equivalentes são obtidas para o sexo oral masculino na companheira: 50 e 14% respectivamente.
Entre o segmento mais jovem, de 18 a 24 anos, é possível notar que há duas maiorias e uma divisão de 50%: a
maioria, 52%, aprova a masturbação masculina, 51% aprovam a masturbação feminina; e 50% o sexo oral do ho-

Tabela 5

O abismo sexual entre jovens e velhos
18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 59

60 ou
mais

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

54
3
43

64
3
33

66
2
33

70
4
26

78
4
17

26

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

44
4
52

52
3
45

56
3
41

60
4
36

73
3
23

29

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

60
3
37

69
4
28

75
3
21

81
4
15

88
3
9

28

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

47
3
50

51
3
46

57
3
40

74
5
21

84
2
14

36

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

83
3
14

88
2
10

91
3
6

89
4
7

94
2
4

10

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

45
4
51

54
3
43

57
3
39

60
5
35

81
3
16

34

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

50
3
47

49
3
48

57
3
41

68
5
27

85
3
11

35

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

84
3
13

85
3
12

89
3
8

88
3
9

93
3
4

9

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

24
2
74

26
2
72

33
3
64

39
4
57

56
4
39

34

70
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Tabela 6

A guerra dos sexos
Masculino

Feminino

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

61
2
37

70
4
26

10

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

54
2
44

58
4
37

7

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

69
3
28

79
4
18

10

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

56
2
42

66
4
30

11

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

91
2
8

87
4
9

-1

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

53
3
44

62
4
34

10

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

54
3
43

65
4
31

12

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

86
3
11

89
3
8

2

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

35
2
63

33
4
63

-1

mem na mulher. Um percentual também muito perto da
maioria, 47%, aprova o sexo oral no sentido inverso.
A diferença entre gerações é grande e nos leva a perguntar se há, no horizonte, uma mudança consistente. Ou
seja, será que o liberalismo sexual dos mais jovens se
manterá à medida que forem envelhecendo? Há mudanças de mentalidade que são geracionais e ocorrem, muitas vezes, correlacionadas com a escolaridade. No caso
da mentalidade relacionada às práticas sexuais, a escolaridade é importante, como se verá adiante. Isto significa
que – no que tange aos valores sexuais – podemos esperar uma profunda mudança de mentalidade geral, de toda
a sociedade, na medida em que as gerações forem sendo
substituídas, em particular gerações menos escolarizadas,
por gerações mais escolarizadas, que é justamente o que
está acontecendo.
Os mais velhos são realmente mais conservadores que
os mais jovens. Eles foram socializados em um país diferente, que lidava de forma mais velada com os temas relacionados ao sexo. Além disso, a força do pensamento religioso
era maior. A religiosidade molda os valores relativos ao sexo.

O aumento das pessoas sem religião e arrefecimento das
práticas religiosas, resulta em maior liberação sexual. Antes, porém, de abordar de forma mais profunda os temas
da escolaridade e da religião vale analisar a guerra entre os
sexos, isto é, as diferenças entre as visões de homens e
mulheres a respeito das práticas sexuais.
Em alguns meios é comum ver-se os homens queixando-se das mulheres quanto a restrições no comportamento
sexual. Uma queixa recorrente é de homens que querem
fazer sexo anal, mas que têm o seu desejo bloqueado pelas restrições das parceiras. Muitas vezes o mesmo cabo
de guerra ocorre na prática do sexo oral. Tais conflitos
encontram respaldo na opinião pública. As mulheres tendem a ser mais conservadoras do que os homens.
Quando são analisadas as oito situações, a proporção
média de homens que apóia a maior liberação sexual é
35%. Para as mulheres este percentual é de 29%. Mais
uma vez, a maior proximidade entre diferentes grupos –
neste caso, masculino e feminino – é no que diz respeito
ao homossexualismo feminino e masculino e na situação
teórica de todo tipo de relação sexual desde que voluntáABRIL • MAIO • JUNHO 2005
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Tabela 7

O maior de todos os abismos, a escolaridade
Analfabeto

Até 4ª
série

De 5ª a
8ª série

Superior
2º grau ou mais

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

81
2
17

76
2
22

72
2
26

57
4
39

47
3
49

33

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

82
2
17

76
3
22

61
3
36

42
4
53

26
4
71

54

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

92
1
7

87
2
11

81
4
16

63
4
32

52
5
43

36

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

92
1
8

81
2
16

70
3
27

44
4
52

28
4
67

60

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

97
1
2

94
2
4

92
2
6

86
3
11

75
5
20

18

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

85
2
13

81
3
16

62
3
35

43
5
51

23
3
74

60

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

86
2
12

83
3
14

69
3
27

42
4
54

26
4
70

58

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

94
2
3

93
2
5

90
3
7

84
3
13

74
5
21

17

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

61
3
36

49
3
48

35
3
62

23
3
74

15
2
82

46

ria. No caso do homossexualismo, homens e mulheres se
aproximam em seu elevado grau de conservadorismo. No
caso da situação teórica, os gêneros se aproximam em sua
liberação sexual.
Em todas as demais situações a diferença entre homens e mulheres é da ordem de 10 pontos percentuais,
eles são mais liberais do que elas. Eles apóiam mais o sexo
anal, sexo oral, masturbação e utilização de revistas pornográficas. A masturbação e o sexo oral masculino e feminino são apoiados por pouco mais de 40% dos homens. As
mulheres ficam no patamar de 30% de apoio. O sexo oral
tem o apoio de 28% dos homens e apenas 18% das mulheres (ver Tabela 6).
O abismo entre as gerações só é superado pelo abismo entre as diferentes faixas de escolaridade. Mais uma
vez, como ocorre com relação a outras visões de mundo,
o Brasil é um país profundamente dividido entre a escolaridade superior de um lado e as demais escolaridades de
outro. Quando se tomam as médias de apoio para as oito
situações, vê-se que as pessoas que têm o nível superior
completo apresentam 55% de apoio médio. Isto é 13 pon74
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tos percentuais mais elevado do que a média de apoio de
quem tem segundo grau completo. Ou seja, uma diferença maior do que a existente entre Sudeste e Nordeste,
capitais e não-capitais e equivalente a PEA e não-PEA.
A diferença de mentalidade entre quem tem superior
completo e quem tem escolaridade de 5a a 8a série é maior
– 28 pontos percentuais – do que a diferença entre os
mais jovens (18 a 24 anos) e os mais velhos (acima de 60
anos) que é de 27 pontos percentuais.
-

Analfabeto: 13% de apoio médio
Até 4a série primária: 18% de apoio médio
De 5a a 8a série: 27% de apoio médio
Segundo grau: 42% de apoio médio
Superior: 55 % de apoio médio
Diferença de 42 pontos percentuais entre os mais escolarizados (superior) e os menos escolarizados (analfabeto).

O maior abismo separa superior e analfabeto: 42 pontos percentuais de maior apoio para práticas sexuais mais
liberais junto a quem tem grau superior (ver Tabela 7).
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De longe, os mais liberais em termos de mentalidade
sexual no Brasil são as pessoas que têm superior completo.
Para todas as oito perguntas são os maiores percentuais de
respostas “a favor”. Até mesmo no apoio ao homossexualismo aqueles que têm grau superior são mais favoráveis
(em média 20%) do que os jovens de 18 a 24 anos (em
média 13%). De todos os segmentos analisados, são os
que mais apóiam o homossexualismo.
A grande maioria de quem tem grau superior é a favor
da masturbação masculina (71%), da masturbação feminina (74%), do sexo oral do homem na mulher (67%), e
do sexo oral da mulher no homem (70%). Falta pouco
para que a maioria das pessoas com grau superior apóiem tanto a utilização de revistas pornográficas para excitação sexual (hoje o apoio é de 49%) quanto o sexo anal,
este percentual é hoje de 43%.
As diferenças de apoio às práticas sexuais entre superior e analfabeto estão no quadrado à direita da tabela. Em
todos os casos são diferenças grandes, as maiores estão
no patamar de 60 pontos percentuais, sexo oral e masturbação, seguidas do patamar de 35 pontos percentuais para
sexo anal e revistas pornográficas, e aproximadamente 20
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pontos percentuais para a diferença de apoio ao homossexualismo.
Outras diferenças importantes que merecem destaque
são aquelas detectadas entre a escolaridade superior e todas as demais escolaridades, incluindo o segundo grau.
Em todas estas comparações é muito grande a distância
que separa a mentalidade sexual das pessoas de grau superior da mentalidade das demais pessoas de outras escolaridades. Por exemplo, o apoio do grau superior ao sexo
oral masculino e feminino é 15 pontos percentuais maior
do que o apoio de quem tem segundo grau.
O abismo é maior do que se possa inicialmente imaginar. Assim, não somente o superior tem uma mentalidade muito diferente das demais escolaridades, como
quem tem segundo grau também se distancia muito de
quem está nas faixas inferiores. No segundo grau, podese observar que a maioria (mais de 51%) apóia a masturbação e o sexo oral tanto masculino quanto feminino.
Aproximadamente 1/3 das pessoas dessa escolaridade
são a favor de revistas pornográficas e sexo anal. Todas
estas proporções são bem menores para as pessoas que
têm entre 5a e 8a série.

Tabela 8

Religião e liberalismo sexual
Evangélica
pentecostal

Evangélica
não-pentecostal

Católica

Não tem
religião

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

78
4
18

76
3
21

66
3
31

48
3
49

31

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

76
6
18

65
4
31

56
3
41

38
3
59

40

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

87
5
8

81
2
17

73
4
23

59
3
38

30

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

77
4
18

65
3
32

62
3
35

36
3
61

42

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

95
3
3

93
2
5

90
3
8

77
4
19

16

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

79
5
16

66
4
31

59
3
38

32
2
66

49

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

77
4
19

65
3
31

61
3
36

34
2
63

45

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

94
2
4

91
2
8

88
3
9

78
4
18

14

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

56
3
41

36
2
62

32
3
65

23
3
74

33
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Tabela 9

Freqüência de participação em missa ou culto religioso e liberalismo sexual
Mais de uma Uma
Uma ou Algumas
vez por
vez por duas vezes
vezes
Rarasemana
semana
por mês
por ano mente
Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

79
3
17

71
3
26

71
2
27

66
3
31

64
4
33

16

Opinião sobre
masturbação
masculina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

74
6
21

62
4
34

60
3
37

53
2
45

47
3
50

29

Opinião sobre sexo
anal entre um homem
e uma mulher

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

85
3
13

80
4
16

79
4
18

68
3
28

71
5
24

11

Opinião sobre o
homem fazer sexo oral
na sua companheira

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

79
4
18

67
4
30

64
3
33

56
2
41

54
5
41

23

Opinião sobre
homossexualismo
masculino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

95
3
3

88
4
8

92
2
6

92
3
6

87
3
10

8

Opinião sobre
masturbação
feminina

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

79
4
17

62
5
33

64
3
33

52
3
46

51
4
45

28

Opinião sobre a
mulher fazer sexo oral
no seu companheiro

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

77
4
19

65
4
31

63
3
34

55
2
42

56
4
39

21

Opinião sobre
homossexualismo
feminino

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

94
2
3

89
4
7

89
3
8

89
3
8

85
3
12

9

Opinião sobre todo
tipo de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor

48
5
48

33
4
63

37
3
61

35
3
62

23
2
75

27

A amplitude da variação de mentalidade sexual entre a
maior e a menor escolaridade é tão grande que há também
diferenças significativas entre os que têm de 5a a 8a série e
os que têm apenas até a 4a série. Por exemplo, 35% e 16%
respectivamente de apoio à masturbação feminina.
Um outro resultado que merece destaque, e isto se aplica
em particular às pessoas de grau superior, é a convergência entre as proporções das perguntas acerca de práticas
concretas com a situação teórica do todo tipo de relação
sexual desde que voluntária. No nível superior é que há
mais proximidade entre estas proporções. Ou seja, é neste
grupo social que há maior coerência entre o que se pensa
de maneira abstrata e as conseqüências concretas de tais
concepções. Ao menos é o que indica a mentalidade acerca de sexo. Por exemplo, 74% de quem tem superior são
a favor da masturbação feminina e 82% se declaram a
favor da situação teórica.
Quando se fala em sexo não se pode deixar de pensar
em religião. Historicamente o controle religioso do corpo,
em particular do corpo da mulher, foi crucial para que as
76
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pessoas impusessem regras repressivas ao seu comportamento sexual. Não é necessário recorrer ao fanatismo dos
peregrinos (pilgrims) que deram origem aos Estados Unidos. Eles, nos primórdios da colonização, puniam, em determinados estados da Nova Inglaterra, a relação sexual
entre duas pessoas solteiras com multa, açoite ou com o
casamento! Mesmo em tradições religiosas mais liberais e
não puritanas a religião teve um papel repressivo em relação ao sexo. Os dados de opinião pública captaram este
fenômeno no Brasil do século XXI (ver Tabela 8).
Quem não tem religião tende a ser muito mais liberal
do que quem tem alguma religião, isto quando se consideram as religiões que somadas totalizam 86% da população adulta brasileira (71% de católicos, 10% de evangélicos pentecostais, 5% de evangélicos não-pentecostais e 5%
sem religião).
As principais diferenças, como têm ocorrido em todas
as comparações anteriores, ocorrem na masturbação e no
sexo oral. A maioria de quem não tem religião apóia estas
duas práticas, tanto masculina quanto feminina. A propor-
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ção de apoio para as quatro situações que tratam destas
práticas é da ordem de 60%.
Na comparação entre as religiões os evangélicos pentecostais são mais reprimidos do que os evangélicos nãopentecostais que, por sua vez, são mais reprimidos do que
os católicos. Fica evidente também que os evangélicos nãopentecostais estão mais próximos dos católicos do que da
outra família evangélica, ao menos quando se trata de mentalidade sexual. Por exemplo, 31% dos não-pentecostais e
36% dos católicos são a favor do sexo oral da mulher em
seu companheiro, esta proporção é de apenas 19% para
os evangélicos pentecostais. Outras respostas seguem o
mesmo padrão.
A religião não é o único fator que influencia na mentalidade sexual, a religiosidade também é importante. Uma
maneira de mensurar indiretamente a religiosidade é por
meio da participação em missa ou culto religioso. Quanto
mais freqüente a participação, mais religiosa a pessoa é
(ver Tabela 9).
Fica bastante claro que as pessoas mais religiosas são
menos liberais na sexualidade. O sexo oral da mulher em
seu companheiro é aprovado por 19% das pessoas que
vão mais de uma vez por semana à missa ou culto religioso. Esta proporção aumenta para 39% para os que raramente freqüentam estes eventos. Os mesmos patamares
de variação são encontrados no sexo oral do homem em
sua companheira e na masturbação.
Em todos os casos há uma variação monotônica entre
aumento de religiosidade e diminuição de liberalismo sexual. Ou seja, para cada degrau que se sobre na religiosidade
há uma diminuição no apoio a práticas sexuais liberais.
Conservadores versus liberais
Imagine agora uma mulher mais velha que mora em
uma cidade que não é capital. Esta mulher é mais uma
habitante do Nordeste. Toda a população desta região representa aproximadamente 30% da população brasileira.
Além disso, ela não trabalha fora, é dona de casa, cuida da
família e dos filhos. A sua escolaridade não é das mais elevadas, podendo ser analfabeta ou ter completado apenas o
primário. É freqüentadora, pelo menos uma vez por semana, de missa (sendo ela católica) ou de culto religioso (sendo
ela evangélica). São muito grandes as chances de que esta
mulher rejeite o sexo oral, o sexo anal, a masturbação feminina ou masculina e a utilização de revistas pornográficas
para a excitação sexual. Se fosse um homem com o mesmo
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perfil, excetuando-se o fato de trabalhar fora, as chances
de rejeitar as mesmas práticas sexuais não seriam muito
diferentes desta mulher nada imaginária.
Veja-se o perfil oposto. Um homem, habitante de uma
capital do Sudeste – Rio, São Paulo ou Belo Horizonte – que
trabalha fora e é jovem, tendo completado a faculdade.
Este homem pode ser católico ou não ter religião. O fato é
que raramente ele vai à igreja, apenas em cerimônias que
são socialmente exigidas: casamentos, batizados e missas
de sétimo dia. Com este perfil pode-se afirmar que há uma
grande chance de que todas as práticas sexuais avaliadas
sejam muito bem aceitas. Não seria muito diferente no caso
de uma mulher com as mesmas características sociais.
Quem é maioria no Brasil? O primeiro perfil ou o segundo? Mais do que isso, o que é majoritário, pessoas
religiosas ou não religiosas? Pessoas de escolaridade baixa ou de escolaridade alta? Pessoas que moram em capitais ou que residem em outras cidades? A maioria está do
lado do perfil conservador.
Há dois países, aquele dos que têm uma visão mais
liberal sobre o sexo, grupo ao qual pertencem os supostos
formadores de opinião que, em algumas situações, definem o conteúdo da mídia; e há aquele país dos que são
conservadores. Estas pessoas, de escolaridade mais baixa,
estão longe dos postos de decisão das gravadoras que lançam CDs do Kid Abelha, ou das revistas que fazem reportagens sobre práticas sexuais liberais.
Assim, há aqueles que ficam surpresos com o fato de o
brasileiro ser conservador em relação ao sexo. Para chegar
a esta conclusão, é preciso ouvir todos os brasileiros. Caso
contrário, qualquer um pode ser levado a crer que a mentalidade média do país é semelhante ao que se vê na mídia.
O Brasil é conservador, mas inevitavelmente ficará mais
liberal. A música Poligamia do Kid Abelha é uma pequena
amostra do que está por vir. No longo prazo, à medida
que as gerações forem sendo substituídas e a escolaridade
for aumentando, a aprovação do sexo oral, anal, revistas
pornográficas e outras práticas sexuais mais liberais tenderá a aumentar bastante. Os CDs que lançarem músicas
a favor do liberalismo sexual venderão muito mais.
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O

DEBATE PÚBLICO SOBRE AS DESIGUALDADES RACIAIS E DE

CLASSE DIZ RESPEITO AO PESO RELATIVO DOS PRECONCEITOS DE
CLASSE OU DE RAÇA NA DETERMINAÇÃO DAS DESIGUALDADES DE
OPORTUNIDADE. ALGUNS ANALISTAS AFIRMAM QUE O PRECONCEITO
RACIAL É MENOS IMPORTANTE DO QUE O DE CLASSE; OUTROS
ARGUMENTAM QUE O PRECONCEITO RACIAL É IMPORTANTE E COMO
UM FATOR QUE VAI ALÉM DO ESTIGMA DAS CLASSES BAIXAS.
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este artigo analiso evidências sobre
desigualdades de oportunidade de
mobilidade social. Primeiro, avalio
a mobilidade intergeracional entre a
classe dos pais ou classe de origem e
a classe de destino de brancos, pardos e pretos. O objetivo é verificar o
que mais influencia a desigualdade
de oportunidades de mobilidade ascendente: a classe de
origem e/ou a cor da pele. Finalmente, estimo as chances
de mobilidade para as classes mais privilegiadas de acordo
com o nível educacional alcançado, a origem de classe e a
cor dos indivíduos. Esta analise em duas etapas não só
permite desvendar quais são as principais barreiras para
mobilidade social ascendente, como também revela em que
pontos raça e classe de origem se combinam como fatores
inibidores da mobilidade ascendente.

RAÇA OU CLASSE: OS DETERMINANTES
DA MOBILIDADE SOCIAL
O principal problema metodológico que um estudo
sobre as chances de mobilidade social ascendente de pessoas em grupos de cor diferentes e com origens de classe
distintas enfrenta é que em geral estas duas variáveis estão
relacionadas. Ou seja, pretos e pardos são um percentual
maior das pessoas que cresceram nas classes mais baixas e
menor das que cresceram nas classes mais altas. Portanto,
ao analisarmos as chances de mobilidade social ascendente
temos que ficar atentos para esta desproporção inicial.
Usando dados de 19961 podemos observar este fato. Enquanto 61% dos pardos e 56% dos pretos eram filhos de
trabalhadores rurais, apenas 49% dos brancos tinham a
mesma origem familiar. As famílias de trabalhadores rurais são historicamente as mais pobres no Brasil. Portanto,
podemos facilmente concluir que uma proporção maior de
pretos e pardos, do que de brancos, cresceram em famílias
pobres. O inverso se dá nas famílias mais ricas. Entre todos os brancos 9% são filhos de profissionais e pequenos
empresários e apenas 4% dos pardos e 2% dos pretos têm
origem semelhante. Portanto, uma proporção maior de
brancos do que de pretos e pardos advêm de famílias mais
abastadas.
Esta maior proporção de pretos e pardos com origens
em classes baixas e brancos com origens em classes altas se
reflete no destino de classe, definido pelas ocupações em
que os indivíduos se encontram contemporaneamente. Em
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1996, por exemplo, 56% dos pretos, 48% dos pardos e
43% dos brancos eram trabalhadores manuais urbanos (classe também muito pobre). Do outro lado, no topo da hierarquia de classes, há uma maior proporção de brancos do
que de pretos e pardos. Em 1996, 18% dos brancos eram
profissionais e pequenos empresários e apenas 7% dos
pardos e 5% dos pretos encontravam-se nesta posição de
classe.
Portanto, a diferença na posição de classe em 1996 é
em parte determinada pela diferença na posição de classe
de origem. Por exemplo, não podemos simplesmente dizer
que o pequeno percentual de pretos e pardos na classe de
profissionais e pequenos empresários em 1996 é fruto do
preconceito racial, porque como vimos pretos e pardos se
concentram, mais do que brancos, nas classes de origem
baixas o que diminui suas chances de mobilidade social
ascendente. De fato, 50% dos brancos, 45% dos pardos e
43% dos pretos tiveram mobilidade ascendente.
Para definir o papel da raça e da classe de origem nas
chances de mobilidade social ascendente é necessário utilizar modelos que controlem estatisticamente as desproporções nas classes de origens. Depois de diversos testes estatísticos2 cheguei a um modelo3 que, embora complexo matematicamente, expressa de forma clara a interação entre
raça e classe de origem nas chances de mobilidade ascendente. A principal maneira de expressar os resultados deste modelo é a partir de um valor numérico conhecido como
“razão de chances”, que estima as chances relativas de pessoas com origens de classe semelhantes, e em grupos de
cor distintos, alcançarem as mesmas classes de destino.
Estas razões de chance (ou melhor, o logaritmo delas) permitem desenhar a Figura 1, mostrando o diferencial nas
chances relativas de mobilidade social ascendente entre
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Os quatro gráficos do centro para
FIGURA 1
a esquerda (1.d; 1.e; 1.g; 1.h) indiLOG DAS RAZÕES DE CHANCES OBSERVADAS E ESPERADAS
cam que não há diferença nas chanSEGUNDO MODELO M3 POR ESCORE DE COR
ces relativas de mobilidade ascendente
entre pretos, pardos e brancos cujos
pais estavam nas classes mais baixas.
Estes gráficos comparam as chances
relativas de filhos de trabalhadores
rurais e de trabalhadores manuais
urbanos experimentarem mobilidade
ascendente para as classes de profissionais e de trabalhadores não-manuais de rotina. Em nenhuma destas
comparações há diferença entre as
chances relativas de mobilidade de
homens pretos, pardos e brancos. Por
exemplo, independentemente de sua
cor ou raça os filhos de trabalhadores manuais urbanos tem 1,3 vezes
mais chances de chegar à classe de
profissionais do que filhos de trabalhadores rurais. Em suma, as chances
de mobilidade ascendente de pessoas com
origens nas classes mais baixas são inteiramente determinadas pela origem de
classe e a cor da pele não tem relevância.
Não há desigualdade racial nas chances de mobilidade ascendente de pessoas
com origem nas classes baixas.
No entanto, se observarmos as
chances relativas dos filhos de profissionais e de trabalhadores nãoAs linhas em cada gráfico mostram a razão de chances esperada, os pontos mostram a
razão de chances observada. O circulo aberto representa os pretos, o circulo fechado
manuais de rotina (representadas
representa os pardos e o triangulo representa os brancos.
nos três primeiros gráficos na pribrancos, pardos e pretos, ponderando pelas desproporções meira linha da figura acima: 1.a; 1.b; 1.c) observamos que
nas classes de origem. Se a reta ligando pretos, pardos e as chances relativas de imobilidade no topo e de mobilidabrancos for completamente horizontal ao eixo dos “esco- de descendente são diferentes para pretos, pardos e branres de cor” em cada um dos 9 gráficos da Figura 1, então cos. Por exemplo, filhos brancos de profissionais têm 2
as “razões de chances” correspondentes, ou chances relati- vezes mais chances de permanecer nesta classe do que de
vas de mobilidade são idênticas para pretos, brancos e par- descer para a classe de trabalhadores não-manuais de rotidos. Caso contrário, há desigualdade entre os grupos de na, ao passo que filhos pretos de profissionais têm apenas
cor nas chances relativas de mobilidade ascendente.
1,2 vez mais chances. Em suma, as chances de mobilidade
Embora a Figura 1 seja complexa, o que ela revela é descendente e de imobilidade de pessoas com origens nas classes
simples e muito importante para avaliarmos onde a classe mais altas são significativamente influenciadas pela cor da pele.
de origem é mais importante do que a raça na determina- Há desigualdade racial nas chances de mobilidade descendenção das chances de mobilidade social.
te e de imobilidade de pessoas com origem nas classes altas.
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O que estas análises revelam é que o preconceito racial se torna mais acentuado à medida que subimos na hierarquia de classes no Brasil. Pessoas nas classes mais baixas sofrem preconceito quanto à mobilidade social porque
são de classes mais baixas e não por sua cor ou raça. No
entanto, há evidências importantes de que, estando nas classes mais altas, pessoas negras sofrem preconceito cuja conseqüência é diminuir suas chances relativas de permanecer
no topo e aumentar suas chances de mobilidade descendente. A desigualdade de oportunidades de mobilidade social é
determinada por preconceito racial nas classes altas, mas não o
é nas classes baixas. Esta conclusão é importante porque indica
que o preconceito racial está presente no topo e não na base da
hierarquia de classes.
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DESTINOS DE CLASSE: EFEITOS DE RAÇA, ORIGEM
DE CLASSE E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL

Tendo analisado a mobilidade social intergeracional,
cabe agora verificar em que medida as qualificações educacionais alcançadas podem aumentar as chances de mobilidade diminuindo assim os efeitos da classe de origem e
da raça ou cor. Em outras palavras, resta saber quais os
efeitos da origem de classe, da cor e da educação alcançada nas chances de mobilidade social para as classes de destino em 1996, ano em que foram coletados os dados do
IBGE.
Cabe, também aqui, a utilização de modelos estatísticos
que sejam capazes de controlar pela proporção diferente de
brancos, pardos e pretos com origens em classes altas e baixas. Além disso, introduzi a variável
“anos completos de escolaridade” como
GRÁFICO 1
um dos principais fatores determinanCHANCES ESTIMADAS DE HOMENS BRANCOS E NEGROS SE
TORNAREM TRABALHADORES MANUAIS AO INVÉS DE TRABALHADORES
do a mobilidade social. O modelo que
RURAIS POR ANOS DE ESCOLARIDADE: BRASIL, 1996
utilizei é conhecido como “modelo logit multinomial condicional.”4

GRÁFICO 2

CHANCES ESTIMADAS DE HOMENS BRANCOS E NEGROS SE
TORNAREM PROFISSIONAIS OU ADMINISTRADORES AO INVÉS DE
TRABALHADORES RURAIS POR ANOS DE ESCOLARIDADE: BRASIL, 1996

Os resultados deste modelo reforçam ainda mais as conclusões que encontramos anteriormente. O preconceito racial realmente parece ser mais
forte para entrar nas classes mais altas
do que para entrar nas classes mais baixas. Ou seja, a entrada nas classes mais
baixas é determinada antes pela origem de classe do que pela cor da pele,
ao passo que para entrar nas classes
mais altas há um efeito significativo
da raça indicando que a discriminação racial fica mais forte na medida
em que se sobe na hierarquia de classes. Vejamos dois exemplos.
O Gráfico 1 apresenta as chances
relativas de homens brancos e negros
entrarem na classe de trabalhadores manuais urbanos, ao invés de irem para a
classe de trabalhadores rurais, de acordo com os anos de escolaridade que
completaram. Estas chances relativas
também levam em conta a classe de
origem, ou seja, em linguagem estatística diríamos que estamos controlando pela classe de origem.
ABRIL • MAIO • JUNHO 2005
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TABELA 1

DISTRIBUIÇÕES DE CLASSES DE ORIGEM E DE DESTINO E ÍNDICES DE MOBILIDADE ABSOLUTA PARA HOMENS
BRANCOS, PARDOS E PRETOS ENTRE 20 E 64 ANOS DE IDADE, BRASIL, 1996 (DADOS DA PNAD-1996)
Brancos
Estratos

Pretos

Destino

Origem

Destino

Origem

Destino

1. Profissionais e pequenos empresários

8,9%

18,1%

3,6%

6,7%

2,1%

5,2%

2. Trabalhadores de rotina não-manuais

12,7%

21,5%

8,8%

17,1%

6,8%

13,7%

3. Trabalhadores manuais urbanos

29,7%

42,(

26,3%

48,1%

34,9%

56,1%

4. Trabalhadores rurais

48,7%

17,6%

61,3%

28,2%

56,1%

25,0%

Índices de Mobilidade Absoluta

Brancos

Pardos

Pretos

Mobilidade total

59%

54%

50%

Mobilidade ascendente

49%

45%

43%

Mobilidade descendente

10%

9%

7%

Dissimilaridade entre origem e destino

31%

33%

31%

O que o gráfico revela é que não há diferença entre as
chances de brancos e negros, e que quanto mais anos de
educação maiores as chances de entrar na classe de trabalhadores urbanos (mais alta hierarquicamente do que a de
trabalhadores rurais).
Um resultado completamente diferente é encontrado
quando analisamos as chances de entrar na classe de profissionais ao invés de na classe de trabalhadores rurais (os dois
extremos da hierarquia de classes). O Gráfico 2 apresenta
justamente esta comparação de acordo com o mesmo modelo que foi utilizado para desenhar o gráfico acima.
As análises revelam que há uma diferença significativa
nas chances de brancos e negros entrarem na classe de
profissionais. Com os mesmos anos de escolaridade do que
os brancos, os negros têm chances menores de se tornarem profissionais (lembre-se que os dados acima controlam pela origem de classe). Por exemplo, entre os homens
que completaram 16 anos de escolaridade (que concluíram a universidade) brancos têm 3 vezes mais chances do
que negros de se tornarem profissionais. É interessante
observar que, apesar de não haver desigualdade racial nas
chances de completar a universidade, há fortes evidências
de que negros formados em universidades encontram mais
dificuldade de entrar em posições de profissionais do que
brancos com o mesmo nível educacional.
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As análises desta seção mais uma vez confirmam o que
observei anteriormente. A desigualdade racial no processo de
mobilidade ascendente está presente principalmente nos níveis
mais elevados da hierarquia de classes, ao passo que as chances
de quem está embaixo são antes determinadas pela posição de
classe do que pela cor da pele.
carloscr@uerj.br
NOTAS
1. Os dados analisados neste artigo são provenientes da Pesquisa
Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD) coletada pelo
IBGE em 1996.
2. Leitores interessados nos detalhes estatísticos relativos a estimação dos modelos utilizados neste artigo devem entrar em contato com o autor do artigo.
3. O modelo utilizado nesta seção foi sugerido por Michael Hout
e Leo Goodman (1998). “Statistical Methods and Graphical Display for Analysing How the Association between Two Qualitative Variables Differs among Countries, among Groups or over
Time: A Modified Regression-Type Approach”. Sociological
Methodology, vol. 28, pp. 175-230.
4. Para uma apresentação deste modelo veja Richard Breen (1994)
“Individual Level Model for Mobility Tables and Other CrossClassifications.” Sociological Methods & Research, Vol. 23, nº
2, November, pp. 147-173.
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rigit abriu os olhos. A cabeça lhe pesava nove
taças de vinho tinto e dois maços de cigarro. Sentiu frio.
Fora das cobertas o quarto estava gelado.
Piorou bastante quando tentou se levantar. Gemeu,
pensando que devia ter nascido muçulmana, nada de álcool. E logo precisou correr para o banheiro, vomitou, escovou os dentes, lavou o rosto. Sentada na privada, a desolação cresceu quando se lembrou...
Só o que lhe faltava na vida era ter se metido em política. Agora não falta mais. Enquanto urinava, tentou arrumar a memória para descobrir onde teria anotado o endereço do vietnamita.
– ... no maço de cigarros!
Tinha o costume de apertar com as mãos o maço de
cigarros vazio. Lá ficara o endereço: no enorme cinzeiro
cheio de baganas. Praguejou e deu graças. Felizmente
era um maço de Fjodor, os cigarros russos que Helga lhe
dera. Menos comuns, mais fáceis de encontrar.
Era o que precisava fazer: correr até a casa de Jacomo, pegar a chave do restaurante e catar o maço de cigarros na lixeira, antes que o lixo fosse recolhido. O vietnamita que esperasse um pouco, ela também precisava
de um chá bem quente.
Fazê-lo esperar era uma espécie de vingança. Por causa
dele, do vietnamita, Brigit está impedida de ronronar de
manhã o que vivera à noite, no recital. O recital. Suspirou.
Meses e meses de ensaio todo dia, até que sentiu vibrar na
voz os versos de Hölderlin. Hölderlin. Terminou exausta,
vazia, cega. E os aplausos vieram. Crime ter que levantar
tão cedo da cama para cuidar do vietnamita. Brigit já começa a cansar de missões de solidariedade.
As coisas tinham mudado muito, impossível segurar o
clima. Já tinham se passado três meses...Duas garrafas de
champanha e copos de cristal acomodados no banco de
trás do carro. Brigit carregava no colo a torta que sobrara
de sua festa de aniversário. Klaus cantava a Marselhesa...
9 de novembro, já faz muito tempo!

“MAS O SONHO
REALIZADO NÃO É O
SONHO SONHADO... EM
POUCO TEMPO, JÁ ERA
CONSTRANGEDOR VER O
ÊXTASE “DELES” DIANTE
DAS VITRINES DO
KU’DAMM E SE
PESPEGAR CALCULANDO
O QUANTO A
REUNIFICAÇÃO IRIA
CUSTAR AO SEU BOLSO”

IM TRAURIGEM
NOVEMBER WAR’S
Ao contrário do verso de Heine, aquele novembro nada
teve de triste. Os dias cinzentos, o vento frio desfolhando
as árvores, mas a vida dos berlinenses ganhara um calor.
O Muro de Berlim caíra naquela madrugada de 9 de novembro. Klaus e Brigit acompanharam pela televisão, comemoraram aos pulos e gritos e nenhum vizinho reclamou. Berlim era uma festa. E o carro de Klaus e Brigit era
mais um entre os milhares que rumavam para a Porta de
Brandenburgo. A reunificação da Alemanha estava começando.
Mas o sonho realizado não é o sonho sonhado... Em
pouco tempo, já era constrangedor ver o êxtase “deles”
diante das vitrines do Ku’Damm e se pespegar calculando
o quanto a reunificação iria custar ao seu bolso. Essa era
uma conta que se fazia “do lado de cá”. E Brigit, que sempre fugira de engajamentos políticos, agora fazia parte de
um comitê de solidariedade.
Com desgosto pensou no lindo vestido lilás de seda chinesa com as costuras esgarçadas pelos quadris volumosos
de Helga. O vestido despertara uma expressão compatriota no olhar socialista de Helga e Brigit o presenteara com
alegria, naquele instante de reconciliação nacional. Sorriu
de mesquinho prazer ao comparar o vestido lilás vestindo
Helga e a si própria e isso a consolou um pouco de ter de
correr para encontrar um vietnamita que estava escondido
no apartamento de um turco em Berlim/Kreuzberg.
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inda bem que Jacomo mora a dois quarteirões, nesta Berlim/Schönberg, onde a atriz Brigit Nolting,
alemã ocidental, bate furiosamente na porta do migrante
italiano dono de restaurante, porque precisa do endereço
de um vietnamita anotado num maço de cigarros russos,
que ganhara da alemã oriental Helga Schloss... Mas é por
isso mesmo que Brigit gosta de viver em Schönberg, embora esteja difícil segurar o mau humor diante do sono
pesado de Jacomo. Por que logo ela tinha que esconder o
vietnamita? E por que é que aquele vietnamita filho da
puta não quer voltar para o Vietnã?
Melhor que voltasse. A Europa está confusa até – ou
principalmente – para os europeus. Os antigos conflitos
sufocados agora estouram por toda parte. E o que é que
quer um vietnamita no meio desta confusão?
Quero ficar, disse Nguyen, e o seu alemão adocicado
acalmou Brigit, enquanto ela servia o chá. Incrível, não
tinha notado o aleijão. Nem percebera que ele a cumprimentara com a mão esquerda.
A ressaca martelando a cabeça, Brigit quase vomitara
ao sentir o cheiro forte de comida na casa do turco. Na
rua, Nguyen e Brigit andaram rapidamente, pois começava a chover. Brigit sentia Nguyen por perto, nada mais. Ela
ainda ecoava os versos de Hölderlin. O metrô estava bem
cheio, viajaram em silêncio. Por isso, Brigit só foi notar
chegando em casa, quando Nguyen tirou o sobretudo. Ele
não tem parte do braço direito.

“POR QUE LOGO
ELA TINHA QUE
ESCONDER O
VIETNAMITA? E POR
QUE É QUE AQUELE
VIETNAMITA FILHO
DA PUTA NÃO QUER
VOLTAR PARA O
VIETNÃ?”
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Os olhos sérios, a boca dolorosa e carnuda, Nguyen
diz que é sobrevivente da chacina de My Lai. Nguyen estava lá. E está aqui, agora, em Berlim Ocidental e lembra
que tinha só quatro anos.
Tinha quatro anos Nguyen, quando viu o pai, a mãe, o
avô, todos os irmãos, toda a aldeia massacrada. Foi uma
explosão de berros, fogo e sangue. Nguyen viu tudo em
My Lai. Até que um soldado americano lhe decepou o braço direito com a foice do avô camponês. Então Nguyen
não viu mais nada.
– Não quero voltar. Quero ficar aqui.
Mas o tempo legal de permanência de Nguyen na Alemanha Oriental já se esgotara. E a República Democrática
da Alemanha quer mandá-lo de volta para casa. Por isso,
Nguyen precisa ficar escondido na Alemanha Ocidental,
até que um comitê de defesa dos direitos humanos consiga
legalizar sua permanência. É mais fácil esconder-se do
lado ocidental, menos perigoso. Mais ainda depois daquela noite em que Nguyen, apavorado, viu na rua a manifestação de uns duzentos alemães desempregados que exigiam a Alemanha para os alemães. Nguyen viu tudo por
detrás da cortina da janela do apartamento do gueto silencioso onde vivem os vietnamitas de Berlim Oriental.
– Como a gente se ilude! Durante muito tempo, mesmo sabendo de muita coisa que se passava do “lado de
lá”, eu acreditei que, pelo menos isso, o comunismo tinha
conseguido... Pensei que certas coisas só aconteciam do
“lado de cá”... Mas... vocês, vietnamitas, são os turcos da
Alemanha comunista...
Nguyen sorriu triste. Brigit se envergonhou. E ficou
com vergonha de sentir tanta vergonha. Desde menina
que sentia vergonha diante dos estrangeiros, vergonha e
atração por eles. Alemanha, Alemanha, por que me envergonhas tanto? Será pátria uma vergonha que todos
temos de carregar?
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Para disfarçar, pediu licença e foi ligar o aquecimento
da sala de ensaios. É uma sala grande, a maior do apartamento, forrada com tapete preto, espelhos cobrindo parte
de todas as paredes. A barra de exercícios circundando o
espaço. Lugar de trabalho e sonho. Que Brigit, agora, terá
de dividir com um refugiado vietnamita...
Nguyen. Nguyen. Gosta de repetir o nome dele. Na
melodia de uma canção. No ritmo da descarga de uma
metralhadora. Imagens daquela guerra de brancos e amarelos, naquela floresta úmida, Vietnã. Suspirou, repuxando os cabelos para trás. Quando voltou à cozinha, tomouo pela mão. O pequeno corredor pareceu imenso, o toque de Nguyen prolonga o tempo. Abriu a porta da sala
de ensaios.
– Está vazia...
Foi o que conseguiu dizer, enquanto Nguyen, delicado,
acomodava a mochila num canto, encostada na parede.
Depois inclinou o corpo, oriental:
– Obrigado.
– O que é que você faz?
– Danço. E limpo ruas. Comecei a dançar no Vietnã.
Lá, somos muitos os aleijados, é preciso treiná-los para
que se tornem capazes... Fazem esporte, dança... É bom.
E é triste. Eu não quero dançar só entre aleijados. Eu quero dançar com dançarinos... porque são dançarinos. Eu
não sou um aleijado que pode dançar, eu sou um dançarino aleijado, é diferente. Vim para Berlim num festival de
arte. Fui ficando. Um coreógrafo me convidou para um
papel. No começo, era mais uma curiosidade. Mas eu
mostrei que sou um dançarino e hoje faço parte do grupo.
Não quero voltar... Quero dançar. E eu sou útil, sou um
bom limpador de ruas...
– Dança pra mim... por favor.
Sentado no chão, ágil, Nguyen tira as meias de lã, ergue o corpo em alongamento e, olhos fechados, lábios
entreabertos, sopra um canto longínquo. Brigit respirou
fundo, o espaço ganhava um perfume. E Nguyen começou a dançar.
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Magro, firme, ondulante, é belo o corpo dançarino.
Mas é feia a manga da camisa que pende solta no ar cobrindo a ausência do braço direito de Nguyen. A manga
da camisa solta no ar é dramática. Um resto de braço nu é
trágico. A voz suave e embargada de Brigit pediu:
– Tira a camisa.
Mas não esperou e já estava diante dele e desabotoava
a camisa. Não para ajudar o aleijado. Mas no prazer de
descobrir o torso de um homem. O torso arcaico de Apolo, por onde passeiam as mãos brancas de Brigit. A mão
esquerda de Nguyen sob os seus cabelos, mudando o ritmo da respiração.

E

stão sentados um diante do outro, então o corpo
de Brigit se debruça no peito de Nguyen, nariz e boca
descobrindo suavidades na pele cor de verão.
O corpo de Brigit sobe, ereto. E desce outra vez em
curva. As mãos de Brigit seguram o cotoco do braço direito
de Nguyen que ela, num grito silencioso, começa a roçar
na buceta. Os pelos muito finos, louros, sedosos, provocando formigamentos, calores, pulsações na pele costurada de Nguyen. Ali, onde o golpe da foice cavara uma
falta, a carne ressuscita na violência sagrada do prazer.
Ele diz palavras incompreensíveis, os cabelos negros e lisos encharcados de suor.
E, quando gozam, o cansaço deita-os um lado do outro, na breve paz do não desejo. Pela vidraça do balcão,
Brigit vê a neve caindo em flocos gordos. Do outro lado
dos vidros não existe mais nada a não ser a neve caindo
em silêncio em flocos gordos. Brigit sorri e sai em busca de
um cobertor. O estranho silêncio da neve vai anulando
todos os ruídos, quando Nguyen e Brigit adormecem. Em
Berlim Ocidental, no mês de fevereiro de 1990, no bairro
de Schönberg.
calageeloi@ig.com.br
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Para quem passa, ruínas; para os que os habitaram, são passos de
outrora; para os aventureiros, um lance, quiçá de azar; para antigos
recém-casados, talvez a imagem de um amor também desfeito; para os
perseguidos, a última noite de um discurso utópico. Lástima.
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ARTE SOBRE OBRA DE FARNESE DE ANDRADE

A OLIMPÍADA
DA

Incultura
Juvenil

A

ÚLTIMA DÉCADA NO BRASIL FOI MARCADA POR EXTRAORDINÁRIO CRESCIMENTO DEMOGRÁFI-

CO DA POPULAÇÃO JOVEM. ESSE GRUPO ETÁRIO JAMAIS FOI OU SERÁ NO FUTURO TÃO NUMEROSO
COMO É HOJE EM TERMOS ABSOLUTOS. EM 2003, O PAÍS TINHA 33,85 MILHÕES DE JOVENS ENTRE
15 E 24 ANOS, O QUE REPRESENTAVA 19,5% DA POPULAÇÃO. ATÉ ESSA ONDA PASSAR, A PREOCUPAÇÃO COM A JUVENTUDE ESTARÁ, AO MENOS DEMOGRAFICAMENTE, JUSTIFICADA. HÁ OUTRAS RAZÕES, PORÉM, PARA QUE A SOCIEDADE HOJE PENSE MAIS A RESPEITO DE SEUS JOVENS. O PRESENTE
ARTIGO PARTE DE UM CAPÍTULO DO LIVRO “BRASIL: O ESTADO DE UMA NAÇÃO”, DO IPEA, VOLTADO
PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO DA JUVENTUDE SOB A ÓTICA DE EDUCAÇÃO.
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Investindo no futuro
Se, como diz o jargão, o futuro será construído por aqueles que hoje são jovens, cuidar da juventude e nela investir é
necessário para que todas as sociedades tenham um futuro
melhor. Dois argumentos fazem com que hoje isso seja muito
mais importante no Brasil do que em sociedades com maior
nível de desenvolvimento econômico e social.
O primeiro deles é que nas sociedades mais ricas os
direitos, as instituições e até mesmo a infra-estrutura são
bastante avançados, o que deixa para seus jovens missões
muito mais modestas do que as reservadas para a mesma
geração em países como o Brasil.
O segundo é de natureza demográfica. Enquanto nos
países mais desenvolvidos a população jovem vem declinando já há algum tempo, no Brasil atual, conforme foi
citado, ela é a maior de todos os tempos. Isso leva o país a
investir como nunca nesse grupo populacional, de modo a
propiciar-lhe o amplo leque de oportunidades de que necessita para se desenvolver.
Diante dos elevados graus de desigualdade e pobreza
no país, a garantia de oportunidades para todos os jovens
só poderá ser alcançada se existirem grandes e efetivos
investimentos públicos com foco na juventude. Isso significa que, para desenvolver o potencial da população jovem
brasileira, um excelente ponto de partida seria poder contar com programas sociais suficientes para garantir aos
mais pobres as oportunidades básicas que as famílias de
renda média e alta garantem a seus filhos.
No contexto das políticas sociais, deve-se reconhecer
que aquelas voltadas à infância e as relacionadas à juventude são complementares. Isso suscita a questão: será necessário ter uma política efetiva para a juventude com uma
concomitante para a infância ou é possível conceber uma
política de apoio à juventude que compense ou substitua
falhas nas políticas para a infância? Caso seja viável, seria
eficiente perseguir essa alternativa? Vale refletir se a melhor política para a juventude não seria realizar os investimentos necessários durante o período da infância.
Incertezas e transição
A juventude é o período em que decisões fundamentais, e que terão repercussões ao longo de toda a vida,
precisam ser tomadas sem que muitas vezes as preferências, os valores e as atitudes já estejam formados. Em outras palavras, o jovem experimenta a tensão de ter de decidir sobre profissão, futuro, casamento, filhos etc., justa106 U NIDUNITÊ
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mente quando ainda está confuso a respeito de seus próprios sentimentos e interesses.
Numa sociedade moderna, essa tensão é particularmente mais grave. Sem o peso da tradição, os casamentos
e a profissão não são mais determinados pela família e o
jovem passa a lidar com um leque bem maior de opções.
Com isso, aumentam suas incertezas – e não é por acaso
que se assiste nos dias de hoje a adiamentos de decisões
sobre casamento, profissão, filhos e mesmo sobre o momento de deixar a casa dos pais.
No Brasil, todas essas incertezas são ainda maiores
devido às grandes transformações de cunho social e econômico por que tem passado o país. Como fazer uma escolha profissional, por exemplo, quando as perspectivas a
respeito das diversas carreiras são tão incertas e tão diferentes do passado? Mesmo que soubessem muito bem o
que pretendem, os jovens não poderiam avaliar as alternativas profissionais com base na experiência de seus pais
ou mesmo de seus primos e irmãos mais velhos. Assim,
além do conhecimento incompleto sobre suas próprias preferências, os jovens enfrentam um ambiente novo e em
constante transformação. Por todas essas razões, as políticas públicas para a juventude devem contar com um forte
conteúdo informacional.

Educação: oportunidade para adquirir
capacidades
O conhecimento é um bem valioso. Por essa razão, adquirir ou incorporar conhecimento representa, por várias razões, um aumento do bem-estar. O acesso ao conhecimento
é, certamente, um dos meios mais consistentes de criar oportunidades potenciais de desenvolvimento em uma sociedade.
Apesar da revolução pela qual têm passado os meios de
comunicação e o próprio ensino, a educação formal continua sendo a principal garantia de acesso ao conhecimento.
Procura-se aqui avaliar em que medida a sociedade brasileira está garantindo aos jovens o acesso à educação.
De pronto, uma análise superficial já mostra que o Brasil não oferece aos jovens pleno acesso a todos os níveis
educacionais. Em parte, isso ocorre por limitação de recursos. Mas em vista dos recursos existentes no país e de
tantas outras carências da sociedade brasileira, devemos
perguntar: o Brasil deveria, frente às demais necessidades.
garantir aos seus jovens maiores oportunidades educacionais? A resposta demandaria certamente a análise de todo
o gasto público e de todas as necessidades da sociedade.
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Como saber se a redução nos gastos com infra-estrutura, por exemplo, acompanhada do aumento nos gastos
com a educação de jovens seria considerada uma melhor
alocação dos recursos públicos? Em vez do enfrentamento
direto com essa questão, esta seção percorre uma rota
alternativa, mais simples e factível, baseada em duas comparações básicas.
Em primeiro lugar, os jovens brasileiros são comparados com os de outro país latino-americano cuja renda per
capita é semelhante à nossa. Verifica-se, assim, em que
medida existem diferenças significativas em termos de acesso à educação. Caso o Brasil apresente alguma desvantagem educacional, então se poderá dizer que a atenção
com as oportunidades educacionais no Brasil está abaixo
do que se deveria esperar. O país utilizado como comparação com o Brasil é o Chile.
Uma segunda estratégia de comparação busca estabelecer para o Brasil uma meta baseada nas oportunidades
educacionais oferecidas aos jovens de grupos sociais privilegiados dentro do país, embora esses jovens não possuam máximo de escolaridade que poderiam na sua idade.
Se for desejável garantir igualdade de oportunidades nesse campo, então as políticas públicas do país deveriam ser
capazes de garantir a todos os jovens o mesmo nível de
escolaridade. Esta análise considera, como jovens de grupos privilegiados, aqueles que residem na região Sul e
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cujos pais possuem educação superior completa – esses
jovens são citados aqui como “elite na região Sul”.
Essas questões serão aprofundadas a seguir com relação à escolaridade média dos jovens brasileiros e ao acesso e progresso em cada um dos níveis educacionais. A
análise segue os mesmos passos lógicos: primeiro, faz-se
uma avaliação da situação atual do país em relação à chilena e à da elite na região sul do país. Em seguida, examina-se o progresso ocorrido no Brasil nas últimas duas décadas e o tempo que será necessário – caso seja mantido
o ritmo do avanço da década de 90 – para que o país
atinja a média em que se encontram hoje os grupos de
comparação. Isso dá uma medida do atraso brasileiro. Por
fim, a seção descreve as disparidades existentes nas oportunidades educacionais no país e investiga em que medida
elas vêm declinando.

1 - Escolaridade média: a situação atual
No Brasil, a escolaridade média da população entre
15 e 24 anos é inferior a oito anos de estudo. Ou seja, em
média, os jovens brasileiros não completaram sequer a
educação fundamental. Enquanto isso, a escolaridade média
supera dez anos de estudo entre os jovens chilenos e atinge 11 anos entre jovens da elite na região sul do país. Isso
indica um atraso, em média, de dois a três anos de estudo
em relação aos grupos de comparação (ver gráfico 1).

Gráfico 1

Evolução da escolaridade média dos jovens no Brasil, Chile e elite na região Sul, por idade
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Tabela 1

Evolução da escolaridade média dos jovens no Brasil nas últimas duas décadas
(em anos de estudos)
Idade

1982

1992

2002

Variação
1982-1992

Variação
1992-2002

15 anos

4,0

4,6

6,1

0,59

1,43

16 anos

4,4

5,0

6,7

0,63

1,62

17 anos

4,9

5,4

7,2

0,49

1,76

18 anos

5,2

5,7

7,7

0,47

2,05

19 anos

5,6

6,0

8,1

0,43

2,11

20 anos

5,7

6,1

8,1

0,42

1,96

21 anos

5,9

6,3

8,2

0,36

1,97

22 anos

5,7

6,4

8,2

0,62

1,89

23 anos

5,9

6,3

8,1

0,38

1,76

24 anos

5,7

6,5

8,0

0,78

1,54

15 a 24 anos

5,3

5,8

7,6

0,52

1,84

Evidentemente, a escolaridade média varia de acordo
com a idade dos jovens, pois quanto maior a idade, maior
a exposição do jovem à educação. Outro fator, além desse, concorre para explicar a relação entre escolaridade
média e idade. Trata-se do fato de que os jovens com idade mais avançada pertencem a coortes mais velhas, que
tiveram acesso a piores oportunidades educacionais. Empiricamente, constata-se que esta relação apresenta a forma de um U-invertido, sendo crescente até os 21 anos e
depois decrescente. Isso significa que até os 21 anos o
efeito predominante é o da crescente exposição à educação (efeito idade), e para as idades seguintes predomina o
efeito da coorte.
Em relação aos dois grupos de comparação, o efeito idade sempre domina, fazendo com que a escolaridade seja sempre crescente com a idade, dentro do
grupo etário. Como o efeito coorte é um indicador de
melhorias no sistema educacional recente, sua importância maior no Brasil do que nos grupos de comparação indica que a expansão do sistema educacional brasileiro vem sendo, em anos recentes, mais acentuada.
Como conseqüência, o atraso no Brasil é crescente com
a idade, sendo menor (da ordem de dois anos de estudo) entre os jovens de 15 anos e maior (de quatro a
cinco anos de estudo) entre aqueles que hoje já chegaram aos 24 anos.
108 U NIDUNITÊ

O progresso nas duas últimas décadas
Ao longo dos últimos vinte anos, a escolaridade média
dos jovens brasileiros cresceu 2,3 anos de estudo. Esse
progresso concentrou-se na última década. De fato, o avanço nos anos 90 (1,8 ano de estudo) foi mais de três vezes
superior ao da década anterior (0,5 ano de estudo).
Os grupos etários que mais expandiram sua escolaridade média foram os de jovens com idade entre 18 e 21
anos. À velocidade observada na última década, seriam
necessários 15 anos para que a escolaridade média brasileira alcançasse a situação chilena atual e 18 anos para
que chegasse à situação atual da elite na região Sul. Assim, para que os jovens brasileiros cheguem a ter na próxima década, em média, o ensino médio completo (11
anos de estudo), seria necessário praticamente dobrar a
velocidade de expansão dos últimos dez anos.
As disparidades educacionais
As oportunidades de acesso à educação estão entre
as mais importantes para assegurar ao jovem adequado
desenvolvimento e melhor transição à idade adulta. Assim, a igualdade de oportunidades nesse campo é central no combate à pobreza e à desigualdade de resultados e fundamental para incentivar alguma mobilidade
social. Desta forma, tão ou mais importante do que a
média das oportunidades educacionais é a magnitude
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Gráfico 2

Distância da escolaridade média entre homens negros no Nordeste em relação à média nacional

das desigualdades existentes. Em geral, essas desigualdades têm amplas, profundas e duradouras conseqüências, difíceis de remediar ou compensar mais tarde, na
idade adulta.
No Brasil, além de a escolaridade média dos jovens ser
muito baixa, existe uma enorme desigualdade educacional. Por exemplo, enquanto cerca de 12% dos jovens no
país são analfabetos funcionais, isto é, não chegaram a
completar nem ao menos a 4ª série do ensino fundamental, apenas 6% têm acesso a alguma educação superior.

Tabela 2

Evolução do desvio-padrão da escolaridade de
jovens no Brasil segundo determinadas características
(em anos de estudo)
1987
1992
2002

Características

1982

Gênero e cor

-

1,00

1,00

0,97

Região

0,97

0,94

0,91

1,01

Escolaridade
do chefe1

1,93

1,83

1,77

1,58

Quintos da
distribuição

1,95

1,89

1,71

1,73

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) ,
1982, 1987, 1992 e 2002.
Nota: 1 Entre o universo de jovens que são filhos do chefe do
domicílio.

Em termos comparativos, não apenas a escolaridade dos
jovens brasileiros mostra-se bem inferior à dos chilenos e
à da elite sulista, como o grau de desigualdade que existe
entre eles é muito superior.
Essa enorme desigualdade não é casual; ao contrário,
está fortemente associada às características pessoais dos jovens e de suas famílias. Enquanto os jovens brasileiros têm
em média quase sete anos de estudo, os homens negros na
região Nordeste, por exemplo, têm cerca de 50% a menos,
como mostra o gráfico 2. Desse modo, seguindo-se o mesmo ritmo da última década, seriam ainda necessários vinte
anos para que a escolaridade média de homens negros no
Nordeste alcançasse a média nacional atual.
As desigualdades estão presentes em diversas dimensões, como gênero, cor, região, e escolaridade do
chefe e renda familiar, sendo as duas últimas mais importantes.
A vantagem educacional depende mais das características das famílias desses jovens do que de seus atributos pessoais, o que pode vir a reduzir a possibilidade de
mobilidade social. Essa situação tem permanecido relativamente estável ao longo do tempo, na medida em
que as disparidades educacionais entre jovens associadas à escolaridade de seus pais e à renda familiar per
capita permanecem estagnadas, como pode ser visto na
tabela 2.
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Tabela 3

Tabela 4

Evolução da taxa de analfabetismo no Brasil
nas últimas duas décadas

Índice de dissimilaridade1 da taxa de analfabetismo entre
jovens segundo determinadas características

Idade

1982
(%)

1992
(%)

15 anos 13,8 8,5
16 anos 13,6 8,1
17 anos 12,8 7,9
18 anos 12,8 8,3
19 anos 11,9 8,2
20 anos 12,0 8,1
21 anos 11,2 8,4
22 anos 12,9 10,1
23 anos 12,1 9,7
24 anos 12,9 9,2
15 a 24 anos12,6 8,6

2002 Variação¹ Variação¹
(%) 1982-1992 1992-2002

2,3
2,8
2,7
3,0
3,4
4,2
4,0
4,5
5,3
5,1
3,7

0,55
0,58
0,53
0,49
0,41
0,43
0,31
0,28
0,24
0,38
0,43

1,38
1,12
1,12
1,06
0,92
0,71
0,80
0,86
0,66
0,64
0,90

Fontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de (Pnad).
Nota: 1 Utilizando a variação logística.

2 - Analfabetismo
A habilidade para ler e escrever é uma porta de acesso
não apenas à escola, mas a praticamente toda forma de
conhecimento. Ainda hoje cerca de 4% dos jovens, o que
equivale a 1,3 milhão de pessoas, permanecem analfabetos. É um resultado bem pior do que o observado no Chile
ou entre a elite sulista, onde menos de 1% dos jovens é
analfabeto.
Nas duas últimas décadas, a taxa de analfabetismo caiu
onze pontos percentuais e equivale hoje a menos de um
terço do que prevalecia no início dos anos 80. Do mesmo
modo que o aumento nos índices de escolaridade, o declínio do analfabetismo foi bem mais acentuado na última
década do que na anterior, como indica a tabela 3. Se
fosse seguido o mesmo esse ritmo, seriam necessários mais
de quinze anos para que a taxa de analfabetismo entre
jovens no país chegasse a 1%.
Mas essa redução do analfabetismo foi muito mais intensa entre os jovens adolescentes (15-17 anos) do que
entre os jovens adultos (22-24 anos), o que pode ser explicado por melhorias recentes na alfabetização no ensino
regular.
Também há grandes disparidades no que se refere ao
analfabetismo quando se observam os distintos grupos de
jovens no país. Enquanto o índice nacional de analfabetismo entre jovens é de 4%, a taxa alcança 17% entre os
110 U NIDUNITÊ

Características

1982

1987

1992

(%)
2002

Gênero e cor

-

25,3

25,4

24,1

Região

35,9

38,0

39,9

39,4

Escolaridade
do chefe2

40,1

42,1

45,2

44,2

Quintos da
distribuição

35,4

38,8

37,6

38,7

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 1982,
1987, 1992 e 2002.
Notas: 1 É uma medida de desigualdade que mostra a porcentagem mínima de analfabetos que deveria ser redistribuída entre as
categorias para que a porcentagem de analfabetos em cada
categoria fosse igual 2 Entre os jovens que são filhos do chefe do
domicílio.

jovens negros do sexo masculino da região Nordeste, que
têm renda familiar per capita abaixo da linha da pobreza
na região, como mostra o gráfico 3. É um número que
supera até a taxa nacional de analfabetismo em 1982
(13%). Isso significa que, mantido o mesmo ritmo com que
o país evoluiu na última década, apenas daqui a 20 anos a
taxa de analfabetismo desse grupo atingiria a atual média
nacional.
Essas disparidades, assim como na escolaridade média,
estão mais relacionadas ao ambiente familiar do que às
características individuais, apontando uma vez mais possíveis restrições à mobilidade social, como mostra a tabela 4.

Analfabetismo funcional
Apesar do progresso da última década, cerca de 4 milhões dos brasileiros jovens (12% desse grupo) ainda não
completaram a 4ª série e, portanto, podem ser considerados analfabetos funcionais. No Chile e entre a elite sulista,
esse percentual é inferior a 2%. Mantendo-se o ritmo da
última década, seriam necessários 25 anos para que a
taxa de analfabetismo funcional entre jovens no país chegasse a 2% – como ilustrado no gráfico 4. Tal como observado no caso do analfabetismo pleno, também no que se
refere ao analfabetismo funcional houve um progresso
muito mais intenso entre os jovens adolescentes do que
entre os jovens adultos.
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Gráfico 3

Distância da taxa de analfabetismo entre homens negros no Nordeste em relação à média nacional

Completando o ensino fundamental
A princípio, aos 15 anos, os jovens poderiam ter completado a educação fundamental. No Brasil, entretanto,
quase 75% deles não concluíram esse ciclo, e 38% dos
menores de 18 anos ainda o freqüentam. Não apenas
existe enorme atraso, mas a taxa de retenção na segunda
fase do ensino fundamental é elevada: apenas pouco mais
de 50% dos jovens com mais de 17 anos conseguiram
terminar esse nível no país.

Nesse aspecto, a média nacional apresenta-se muito
inferior à dos jovens chilenos e à da elite sulista do país.
Mesmo que o acesso ao ensino fundamental se expandisse
no ritmo acelerado da última década, ainda assim seriam
necessários quase vinte anos para que a taxa de retenção
na segunda fase do ensino fundamental declinasse para
15% (ver gráfico 5). E seriam necessários cerca de dez
anos para que chegasse a 85% a porcentagem de jovens
de 18 a 24 anos com educação fundamental completa. Só

Gráfico 4

Tempo necessário para o Brasil atingir uma taxa de analfabetismo funcional entre jovens de 2%
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Gráfico 5

Tempo necessário para o Brasil atingir uma taxa de retenção na 2ª fase de ensino fundamental de 15%

assim o país alcançaria níveis próximos aos do Chile, e da
elite da região Sul, atualmente.

Acesso e progresso no ensino médio
No Brasil, nas últimas décadas, em especial na mais
recente, um número muito maior de jovens teve acesso ao
ensino médio. Com todas as pressões vindas da expansão
do ensino fundamental, apenas 16% dos jovens que terminam este nível deixam de ingressar no ensino médio, e
60% acabam ingressando, embora apenas 45% o façam
antes dos 17 anos. Esse desempenho é bastante inferior
ao dos jovens chilenos e ao da elite sulista, em que mais de
80% dos jovens nessa faixa etária freqüentam esse nível
de ensino. Mesmo com a velocidade de expansão da última década, ainda assim seriam necessários dez anos para
que o acesso à educação média alcançasse o nível atual
vigente no Chile.
Em geral, no país, os jovens tendem a chegar atrasados ao ensino médio, principalmente devido ao acúmulo
de outros atrasos que ocorrem no fundamental. Por essa
razão, cerca de 40% dos jovens matriculados na educação média encontram-se em idade acima da adequada
para essa faixa de ensino. Mesmo assim, cerca de 40%
terminam a educação média, e a taxa de retenção é inferior a 30% neste ciclo. Ou seja, mais de 70% dos que
ingressam no ensino médio o completam. Como nos ou112 U NIDUNITÊ

tros casos, mantida a expansão da última década, seriam
necessários mais de 30 anos para que a porcentagem de
jovens brasileiros que completam o ensino médio atingisse
patamar de 75%, como mostra o gráfico 6.
Também houve redução na idade média de ingresso
ao ensino médio (de 17 para 16 anos), como conseqüência do maior acesso a ele. Declinou, ainda, a taxa de evasão durante o curso, embora a duração média do ciclo
tenha aumentado. Esse aumento na retenção escolar, entretanto, não foi suficiente para reduzir a taxa de conclusão, que dobrou ao longo das duas últimas décadas, passando de 20% para 40%.
Maior acesso, menor evasão e aumento na retenção
tiveram como resultado maior freqüência, que duplicou
entre jovens de 16 e 17 anos nos últimos vinte anos. Vale
ressaltar que todo o progresso em termos de acesso, freqüência e conclusão do ensino médio foi muito mais intenso na última década.

Acesso ao ensino superior
Apesar de todos os avanços da educação, mais de 70%
dos jovens que terminam o ensino médio não ingressam
no ensino superior. E isso piorou nas duas últimas décadas.
O acesso à educação superior não acompanhou os avanços no acesso à educação básica. Assim, se em 1982 mais
de 40% dos que terminavam o ensino médio tinham aces-
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Gráfico 6

Tempo necessário para que a porcentagem de jovens de 21 a 24 anos no Brasil que concluíram
o ensino médio seja igual a 75%

so à educação superior, em 2002 esse número era inferior a 30%.
Devido à alta taxa de retenção ao final da educação
básica, apenas 12% dos jovens de cada coorte têm acesso
à educação superior no país. Mas apesar do aumento do
índice de retenção ao final da educação básica, a proporção de jovens que ascendem à educação superior cresceu
no país, embora de modo não acentuado (de 10% em
1982 a 12% em 2002).

O fato é que o atraso da educação no país é substancial. No Chile, por exemplo, cerca de 30% dos jovens em
uma coorte têm acesso à educação superior e no caso da
elite sulista, mais de 60% dos jovens. Em grande parte
essa diferença resulta de taxas de retenção muito menores
ao final da educação média. No Chile, aproximadamente
metade dos jovens que terminam o ensino médio tem acesso à educação superior, e entre a elite sulista, cerca de
80%. Como o progresso da educação superior foi lento no

Gráfico 7

Tempo necessário para que a porcentagem de jovens de 21 a 24 anos no Brasil
com alguma educação superior seja igual a 75%
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país na última década, mantido o mesmo ritmo de expansão levaria cerca de 20 anos para que a porcentagem de
jovens com acesso à educação superior chegasse ao menos a 30%, como mostrado no gráfico 7.
A conclusão a que se chega com base nas comparações entre Brasil, Chile e elite sulista é que, independentemente do nível de escolaridade tratado, e apesar do progresso da década de 90, o Brasil ainda não oferece a seus
jovens oportunidades adequadas para que se eduquem.
Além disso, a desigualdade educacional no país permanece alta e fortemente relacionada com o ambiente
familiar – ou seja, a maior desvantagem de um grupo em
relação a outro surge mais de desvantagens no ambiente
familiar do que de características pessoais.
Essa conclusão, geral, é válida para todos os níveis de
ensino, mas para cada um deles é possível extrair algumas
conclusões básicas:
• No que se refere ao analfabetismo, o problema ainda atinge 4% da população jovem. O progresso da última
década revelou-se muito mais intenso entre os jovens adolescentes do que entre os jovens adultos;
• Na educação fundamental, prevalece um enorme
atraso e uma alta taxa de retenção na segunda fase desse
ciclo. Mesmo com todo o avanço da última década, viu-se
que um terço de todos os jovens brasileiros não completam a educação fundamental regular. Além disso, mais da
metade (60%) dos que terminam o ensino fundamental
ingressam no ensino médio. O número equivale a menos
da metade (45%) dos jovens com idade entre 16 e 17
anos; e
• Quanto à educação superior, a evolução ao longo
dos últimos vinte anos não foi capaz de acompanhar os
avanços no acesso à educação básica. Isso levou a que a
proporção de concluintes do ensino médio que têm acesso
ao ensino superior tenha declinado ao invés de expandido,
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como seria desejável. De todo modo, apesar da elevação
da taxa de retenção ao final da educação básica e da redução da proporção de concluintes do ensino médio que
ascendem ao nível superior, cresceu no país o número e a
proporção de jovens que ascendem à educação superior.
O fato é que ainda há muito a percorrer para que o
Brasil atinja níveis minimamente aceitáveis de garantia de
oportunidades educacionais para sua população jovem. A
melhoria no acesso à educação de jovens precisa ser ainda mais intensa do que o padrão da última década, sobretudo na educação superior – cujo gargalo tem aumentado,
enquanto o de todos os outros níveis educacionais vem se
reduzindo.
De maneira geral, pode-se dizer que são três os grandes desafios para as próximas décadas: (i) reduzir a defasagem série-idade nos ensinos fundamental e médio; (ii)
reduzir a retenção, sobretudo no ensino médio; e (iii) atrair para o sistema educacional os que estão fora dele.
Diante dos elevados graus de desigualdade e pobreza
no país, que terminam por se reproduzir entre jovens, oferecer oportunidades minimamente iguais para eles deve
ser um imperativo governamental e somente poderá ser
alcançado se existirem grandes e efetivos investimentos
públicos com foco na juventude. Isso significa que, para
desenvolver o potencial da população jovem brasileira, um
excelente ponto de partida seria poder contar com programas sociais suficientes para assegurar aos mais pobres as
oportunidades básicas que as famílias de renda média e
alta garantem a seus filhos.
Nesse sentido, os dados e a análise aqui apresentados
evidenciaram que, apesar de dificuldades, o principal desafio das políticas públicas para a juventude concentra-se
na educação. Para tanto, e sem dúvida de forma prioritária, é necessário desenvolver políticas capazes de tornar a
escola mais atrativa e com melhor qualidade.
rbarros@ipea.gov.br
ptafner@ipea.gov.br
mirela@ipea.gov.br
sam@ipea.gov.br

114 U NIDUNITÊ

116

ABRIL • MAIO • JUNHO 2005 117
ILUSTRAÇÕES: EL COLOR DE LA GUERRA, POSTERMIL

V

I N S I G H T

ocê sabia que, segundo o IPEA e o IBGE,
“em 2002, o país contava com 276 mil FASFIL oficialmente cadastradas”? 1 Pois é, mais
uma sigla se acrescenta ao campo das classificações que vêm aparecendo nos últimos anos
para designar fenômenos associativos (como
ONGs, Terceiro Setor, OSCs...), indicando transformações tanto nesse terreno, quanto nas formas de percebê-lo.
FASFIL quer dizer Fundações e Associações Sem Fins
Lucrativos e, além das citadas, mais duas instituições são
responsáveis pela pesquisa que delimita e analisa esse universo, publicada em dezembro de 2004: a ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais)
e o GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas),
as quais “trouxeram um olhar do ponto de vista das organizações da sociedade civil que veio se somar à perspectiva oficial,
própria dos Institutos de Estatística e Pesquisa” como explicam, na Apresentação ao volume, Glauco Arbix e Eduardo
Nunes, presidentes do IPEA e do IBGE. A novidade da
expressão – em si mesma neutra, descritiva e formal – e do
conjunto por ela construído reflete o consenso a que se
chegou nessa parceria também original, que compreende,
entre os pesquisadores, associações elas próprias bastante
envolvidas, nos últimos anos, nas disputas por nomes e
sentidos que freqüentam os espaços públicos em que atuam.
Já se pode ver que é significativa, para a compreensão do
desenho da pesquisa, a história recente das relações institucionais que redundaram na produção desses dados. Essa
história remete a um processo de interações que se foram
produzindo a partir de meados dos anos 90 no terreno da
ação social e política, entre determinadas entidades de origem empresarial e organizações ligadas à assistência, direitos ou movimentos sociais, bem como entre elas e alguns órgãos de governo, relações nas quais a reforma da
legislação tem sido ponto importante de agenda (como o
chamado “Marco Legal do Terceiro Setor”, em que se geraram novas figuras e classificações jurídicas, por exemplo
as OSCIPS – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público).
“Qual tem sido o grau de organização das instituições da
sociedade civil? O que fazem as organizações da sociedade na
formulação, no controle ou na execução de políticas públicas?
Quais as características dessas entidades?” Essas perguntas
que introduzem o estudo publicado pelo IBGE – e que vão
ao encontro de um interesse atual e internacionalizado sobre o assunto – anunciam o reconhecimento, por instân118 AGLOMERAÇÃO
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cias oficiais, de dinâmicas relevantes na sociedade brasileira e que têm delas recebido escassa atenção. De fato, até
hoje as informações oficiais sobre organizações privadas
de tipo associativo têm sido residuais (as conhecidas pesquisas com base na PNAD, 1988, e na PME, 1996, são
domiciliares e medem a participação associativa, não as
organizações). Se percorrermos, por exemplo, a coleção
dos Anuários Estatísticos do IBGE produzidos desde o
início do século passado, encontraremos dados fragmentados, descontínuos e seletivos sobre associações voluntárias, nos quais predomina antes sua face tradicional, assistencial e filantrópica, do que (com a exceção dos sindicatos) o campo caracterizado pela ação coletiva e cívica, ou
o dos grupos de defesa de interesses e direitos, sem o que
não se completa o desenho – mesmo que a lacuna diga
respeito a linhas mais pálidas – da sociedade brasileira.
Por exemplo, se as informações sobre os estabelecimentos
de culto religioso são detalhadas e importantes, nada se
pode encontrar nessas fontes sobre as associações profissionais que se formaram ao longo do século. Descontinuidades terminológicas e classificatórias prejudicam também a
análise de séries temporais.
Por isso, tudo o que se disser é pouco quanto à relevância da pesquisa sobre as FASFIL, a qual nos dá acesso
pela primeira vez a uma série temporal e recentíssima de
organizações em âmbito nacional, por regiões e estados,
por data de fundação e porte, com dados sobre número de
empregados e salários. Sua fonte principal é o CEMPRE,
o Cadastro Central de Empresas do IBGE, atualizado anualmente2. Em resumo (vejam-se detalhes metodológicos na
publicação): sendo o CEMPRE composto de entidades
empresariais, órgãos da administração pública e instituições privadas sem fins lucrativos, essas últimas foram dele
retiradas, a partir de sua identificação segundo códigos
por natureza jurídica. O passo seguinte foi selecionar, dentre
essa primeira listagem de mais de 500 mil entidades que
1. ABONG, GIFE, IBGE e IPEA - As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil – 2002. Estudos e Pesquisas.
Informação Econômica no. 4. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
2. O CEMPRE compreende as organizações inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), do Ministério da Fazenda, que
declaram a cada ano exercer atividade econômica no Território Nacional. É atualizado anualmente através de informações oriundas da
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. E também das pesquisas anuais nas áreas da Indústria,
Construção, Comércio e Serviços, do IBGE. Sobre o CEMPRE, consultar: http://ibge.gov.br/econimia/empresas/cadastroempresa/2002/
default.shtm.
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não visam formalmente a geração de lucro, as que se enquadrassem nos critérios escolhidos pela pesquisa para se
compor um conjunto de “organizações da sociedade civil”
com determinados atributos comuns. Optou-se por adotar
como referência a metodologia elaborada conjuntamente
por equipe da Universidade Johns Hopkins e pela Divisão
de Estatísticas das Nações Unidas, em 2002 – no sentido
de permitir a construção de estatísticas comparáveis internacionalmente. São cinco os critérios definidores das FASFIL e estão contidos no Handbook on Nonprofit Institutions
in the System of National Accounts (Manual sobre as Instituições Sem Fins Lucrativos do Sistema de Contas Nacionais): organizações privadas; sem fins lucrativos, ou seja,
que não distribuem excedentes entre proprietários ou diretores; institucionalizadas; auto-administradas; e voluntárias, podendo ser constituídas livremente por qualquer grupo de pessoas.
Com esses critérios, boa parte da primeira listagem
foi desprezada e chegou-se finalmente às 275.895 FASFIL, em 2002, as quais se enquadram em três figuras jurídicas dentro do novo Código Civil: associações, fundações
e organizações religiosas. As FASFIL foram classificadas
segundo finalidade da atuação em dez grupos, os quais
compreendem subgrupos em seu interior, como mostra a
Tabela 1: (1) Habitação; (2) Saúde; (3) Cultura e Recreação; (4) Educação e Pesquisa; (5) Assistência Social; (6) Religião; (7) Associações Patronais e Profissionais; (8) Meio Ambiente e Proteção Animal; (9) Desenvolvimento e Defesa de
Direitos; (10) Outras. Como nos diz a publicação, trata-se de uma primeira proposta de classificação dessas entidades, visando subsidiar futuros
trabalhos do IBGE para a
construção de contas satélites
das instituições privadas sem
fins lucrativos (o que começa
em 2005 a ser feito). Mais um
motivo para se divulgar a pesquisa, recomendar sua leitura e estimular
o debate sobre seu formato e resultados –
e não é outro o objetivo desse texto.
Entre as observações que poderiam ser feitas sobre essa construção classificatória e as visões particulares do fenômeno que, como qualquer
outra, ela produz, destaco duas. Em primeiro lugar, vale a indagação sobre qual o senti-
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do da subtração das entidades sindicais (que são inclusive
incluídas em pesquisas de outros países, segundo o modelo Johns Hopkins) do universo das FASFIL – quanto mais,
em tempos nos quais a suposta debilitação da participação
em organizações de classe tradicionais é uma questão colocada na mesa. Justifica-se a não inclusão “por não atenderem ao critério de organização voluntária”. As contingências
brasileiras que limitam formalmente a autonomia sindical,
e que são por si reveladoras de características históricas da
mobilização associativa no país em suas relações com o
Estado, não eliminam o lugar dos sindicatos nas questões
que orientam a pesquisa as quais – como se assinala na
Introdução – referem-se à construção democrática brasileira recente, às formas de participação e expressão dos
diversos interesses da sociedade, à implementação e cogestão de políticas (sic) e outras do gênero. Inclusive não
se busca coerência, nesse caso, com classificações das pesquisas anteriores do IBGE sobre participação associativa
e cívica, em que os sindicatos são contemplados.
A segunda observação diz respeito menos aos resultados da pesquisa, do que ao todo construído e às possibilidades de leitura a que pode induzir. Se os dados permitem
uma leitura desagregada por grupos e subgrupos de organizações, por outro lado e ao mesmo tempo o conjunto
FASFIL produz a idéia de identidade comum entre um
universo de organizações extremamente heterogêneo, agrupado segundo critérios que nem sempre contemplam questões referidas às mobilizações associativas que, conforme
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anunciado, se pretende medir. A imprecisão do agregado
corre o risco de acabar servindo, no contexto em que se
constroem e divulgam esses dados, ao reforço das representações conhecidas através dos anos 90 da sociedade civil como um “setor” (um terceiro, separado dos outros
dois, mercado e Estado, com os quais colabora), tendendo
à virtude e cujo fortalecimento é desejado por si mesmo.
Entre suas virtualidades econômicas, estaria a da criação
de empregos. Claro, essa leitura das FASFIL – a hipostasia de seus resultados agregados – não é necessária, mas
esses usos e abusos têm sido feitos.
Finalmente, assinale-se que está sendo medida apenas
a face formal de processos marcados pela informalidade,
em contextos como o brasileiro. Isso diz respeito não apenas à ampla existência de grupos e iniciativas do tipo associativo sem registro formal, mas, sobretudo, ao emprego:
a base de dados utilizada não permite medir as ocupações
informais, particularmente freqüentes nesse terreno3.

Criação de empregos
pelo boom associativo?
Os dados impressionam: entre 1996 e 2002 o número
dessas entidades sem fins lucrativos (97% das quais registram-se como associações) cresce 157%. Como argumenta a pesquisa, isso é muito mais do que o incremento de
apenas 66% apresentado pelo conjunto de organizações
que compõem o CEMPRE. Se em 2006 as FASFIL representavam 3% das entidades do Cadastro, em 2002 são 5%.
Também no mesmo período, o número de empregados assalariados nas FASFIL cresceu 48%. Em 2002, as
FASFIL empregavam 1,5 milhão de assalariados. Segundo
o critério comparativo sugerido pelos pesquisadores é um
volume considerável, já que correspondia ao triplo de servidores federais na ativa no mesmo ano.
A observação desagregada desses dados é especialmente
reveladora, para se pensar nessa questão das FASFIL como
campo real e virtual de empregos.
Segundo os resultados da pesquisa, a maioria absoluta
das FASFIL – 77% dentre elas – não possui qualquer empregado assalariado. Trata-se, portanto, de um conjunto
formado por milhares de pequenas organizações (e essas

3. Pesquisa incluindo o trabalho informal para universo análogo foi
realizada com base em dados da PNAD, para 1991 e 1995. Veja-se
Landim, Leilah e Beres, Neide - As Organizações Sem Fins Lucrativos no Brasil: ocupações, despesas e recursos. Rio: Ed. NAU/ISER/
Projeto Comparativo Johns Hopkins.
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são, sobretudo, as dos grupos Desenvolvimento e Defesa de
Direitos, Religião e Associações patronais e profissionais – Gráfico 1). Em primeiro lugar isso nos remete às fontes utilizadas pela pesquisa, como mencionado. Deixa-se de lado
aí o enorme mercado de trabalho informal, precário, intermitente, que parece estar particularmente associado a
um amplo conjunto dessas “sem fins lucrativos”, certamente
também de frágil institucionalidade. O trabalho voluntário
é igualmente freqüente em determinados subconjuntos desse
universo – como o religioso e o assistencial – o que se
sugere por outras pesquisas. No entanto, sob pena de se
avaliar exageradamente uma vocação voluntária brasileira,
como se tem feito ultimamente, seria necessário estimar o
volume do trabalho informal.
No reverso da medalha, apenas 1% das FASFIL conta
com mais de 100 empregados e concentra 61% dos ocupados no setor, como nos revela o texto da pesquisa. Quem
são essas organizações? Qualquer avaliação sobre a relevância das entidades associativas ou sem fins lucrativos na
criação de empregos deve passar pela constatação de que
dos 1,5 milhão de assalariados das FASFIL, um em cada
dois – 570 mil empregados, quase 52% – estão nas áreas
de Educação (29%) e de Saúde (23%), sendo que, considerando os subgrupos de entidades nessas áreas, um em
cada três – 33% – são pessoal empregado seja em hospitais
(20%), seja em entidades de ensino superior privadas (13%).
Observe-se que as instituições de saúde e educação corres-
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pondem a apenas 8% do total de entidades (Gráfico 1),
estando concentradas como será visto no Sudeste/Sul. Só
os hospitais e as entidades de ensino superior do Sudeste, que
empregam cerca de 300 mil pessoas, abrigam 20% de todos os 1,5 milhão de assalariados das FASFIL.
Portanto, o volume de empregos formais criados pelo
“setor” está na realidade razoavelmente concentrado em
instituições que pouco ou nada têm a ver com a lógica
associativa voluntária ou participativa – como hospitais e
unidades de ensino registradas legalmente como sem fins
lucrativos. Ao contrário, essas instituições – excetuandose raras, como as Santas Casas da Misericórdia – comportam-se segundo a lógica do mercado, cobrando caro e gerando lucros indiretos para seus mantenedores (como inclusive se assinala no texto da pesquisa), embora sejam
beneficiados com isenções fiscais. Essa distribuição, e esses “contrabandos”, têm que ser levados em conta nos usos
desses dados pelos que apregoam as virtualidades de criação de empregos pelas FASFIL, ou por um “Terceiro Setor”, ao menos no caso do Brasil.

Desigualdades regionais de
sempre e alguma surpresa
Quem lida com o assunto não se surpreende com os
dados de que o Sudeste e o Sul são as regiões em que mais
se concentram as organizações sem fins lucrativos, estando 67% delas nessas duas regiões (uma em cada cinco, só
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no estado de São Paulo): é muito, se considerarmos, por
exemplo, que aí estão 57% da população brasileira. Tomado esse indicador, essa relação seria mais justa no Sudeste
(44% das FASFIL, para 43% da população) do que no
Sul, a região mais bem servida, onde se concentra quase
15% da população brasileira e 23% dessas organizações.
O reverso é previsível: no Nordeste estão 22% de organizações e 28% da população. No Norte a relação é de 4%
para 8% e no Centro-Oeste é justa: 7% da população e de
FASFIL.
Essas organizações adensam-se, portanto, nas regiões
mais urbanizadas e desenvolvidas do país, o contexto propício ao crescimento associativo. Se tomássemos como
critério os indicadores sociais, veríamos, conseqüentemente, acentuar-se mais ainda a não correspondência entre o
volume das organizações que se pretendem voltadas para o
atendimento, as vulnerabilidades diversas e as regiões onde
essas se intensificam.
No terreno da prestação de serviços de cunho social
essa desigualdade fica especialmente gritante: apenas 8,6%
das 45.000 entidades privadas de Assistência Social estão
situadas no Nordeste (4.700 entidades), contra 76% no
Sudeste/Sul. O Sul (15% da população) tem um quarto
das instituições do grupo Saúde, cabendo ao Nordeste apenas 15% dentre elas. Comportamento semelhante têm as
organizações dedicadas à Educação (66% no Sudeste/Sul),
cuja desigualdade se reproduz inclusive, acentuadamente,

Gráfico 1

Classificação das Fundações Privadas e
Associações Sem Fins Lucrativos - FASFIL, 1996 e 2002
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Tabela 1

Classificação das Fundações Privadas e
Associações Sem Fins Lucrativos - FASFIL, 1996 e 2002
Classificação

Ano 1996
Abs.
%

Ano 2002
Abs.
%

Habitação
Habitação

144
144

0.1
0.1

322
322

0.1
0.1

123.6
123.6

2,437
1,578
859

2.3
1.5
0.8

3,798
2,009
1,789

1.4
0.7
0.6

55.8
27.3
108.3

17,422
3,543
13,879

16.2
3.3
12.9

37,539
10,645
26,894

13.6
3.9
9.7

115.5
200.5
93.8

8,175
1,390
3,152
1,011
819
711
296
796

7.6
1.3
2.9
0.9
0.8
0.7
0.3
0.7

17,493
2,801
7,968
1,322
1,656
1,817
244
1,685

6.3
1.0
2.9
0.5
0.6
0.7
0.1
0.6

114.0
101.5
152.8
30.8
102.2
155.6
-17.6
111.7

Assistência social
Assistência social

13,953
13,953

13.0
13.0

32,249
32,249

11.7
11.7

131.1
131.1

Religião
Religião

32,035
32,035

29.8
29.8

70,446
70,446

25.5
25.5

119.9
119.9

Associações patronais e profissionais
Associações empresariais e patronais
Associações profissionais
Associações de produtores rurais

12,660
1,756
6,492
4,412

11.8
1.6
6.0
4.1

44,581
3,533
16,151
24,897

16.2
1.3
5.9
9.0

252.1
101.2
148.8
464.3

389
389

0.4
0.4

1,591
1,591

0.6
0.6

309.0
309.0

11,214
3,334

10.4
3.1

45,161
14,568

16.4
5.3

302.7
337.0

5,325
267
127

5.0
0.2
0.1

23,149
1,031
388

8.4
0.4
0.1

334.7
286.1
205.5

1,534

1.4

4,662

1.7

203.9

627

0.6

1,363

0.5

117.4

8,903

8.3

22,715

8.2

155.1

22,715
8.2
275,895 100.0

155.1
157.0

Saúde
Hospitais
Outros serviços de saúde
Cultura e recreação
Cultura e arte
Esportes e recreação
Educação e pesquisa
Educação infantil
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação superior
Estudos e pesquisas
Educação profissional
Outras formas de educação / ensino

Meio ambiente e proteção animal
Meio ambiente e proteção animal
Desenvolvimento e defesa de direitos
Associação de moradores
Centros e associações
comunitárias
Desenvolvimento rural
Emprego e treinamento
Defesa de direitos de
grupos e minorias
Outras formas de
desenvolvimento e defesa
de direitos
Outras fundações privadas e associações sem
fins lucrativos não especificadas anteriormente
Outras fundações privadas e associações sem
fins lucrativos não especificadas anteriormente
Total – Brasil

8,903
8.3
107,332 100.0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2002.
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em seus subconjuntos internos: enquanto que só no Sudeste estão 61% dos estabelecimentos de ensino superior privado, o Nordeste fica com 11%. Pior, sob esse critério, é a
distribuição das de educação infantil (“creches, pré-escolar,
escolas de educação especial, instituições que abrigam crianças
cujas mães são necessitadas ou trabalham fora do lar”etc.),
visto que mais próximas do perfil de assistência aos vulneráveis: 57% estão no Sudeste e apenas 10% no Nordeste.
Essa correspondência, em tese indevida, entre situação de carências e escassez das FASFIL – em que causa e
conseqüência podem ter mão dupla – tão gritante no caso
das prestadoras de serviços sociais e que se reproduz nos
grupos de Cultura e recreação e Religião, transforma-se
relativamente, no entanto, quando estão em jogo as de
Desenvolvimento e defesa de direitos. Surpreendentemente,
as associações desse último grupo fogem ao padrão de
indigência organizacional apontado até agora para o Nordeste: 39% estão concentradas nessa região, enquanto o
Sudeste tem apenas 33% delas. Parte da responsabilidade
por essa distribuição cabe aos centros e associações comunitárias: concentram-se nos estados do Nordeste 44% das
organizações desse tipo existentes no território nacional.
As associações de natureza ocupacional, agregadamente, também fogem ao padrão que reproduz a desigualdade
regional brasileira: 37% das que compõem o grupo Associações patronais e profissionais estão no Nordeste. Nesse caso,
temos uma razão para o desvio inesperado: a presença das
associações de produtores rurais, numerosíssimas (9% das
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FASFIL, nacionalmente), que perfazem quase 60% da composição interna desse grupo ocupacional e das quais metade se concentra no Nordeste. Fica, no entanto, a curiosidade quanto a essa nova mobilização associativa rural, organizações sobre as quais os dados nos dizem que são extremamente recentes – 87% fundadas após 1990 – e de
porte reduzido (média de 0,6 trabalhador por entidade,
em 2002). Talvez expressem grupos de interesses de pequenos produtores e movimentos sociais rurais que se vêm
ampliando. Fora isso, tanto as demais associações profissionais como as patronais e empresariais se concentram no
Sudeste e Sul, como esperado.
Os dados ficam na mesa, demandando aprofundamento quanto à intensificação da presença desse “jovem associativismo” de base local, ou ligado a direitos e também a
grupos ocupacionais rurais no Nordeste do país.

Juventude
As FASFIL existentes em 2002 são recentíssimas, ou
seja, 170 mil – quase 62% dentre elas – foram criadas a
partir dos anos 90: em 2002, tinham no máximo 11 anos
de idade. Apenas 4% desse universo nasceram antes dos
anos 70: são também as maiores, já que compreendem
34% do pessoal total assalariado e concentram-se no Sudeste e no Sul, com ênfase nas áreas de Saúde e Educação.
Em resumo, as mais sólidas e antigas são relativamente
poucas, e as menos “associativas”: hospitais, escolas, universidades.
Como se calcula na publicação, a cada década acelera
o ritmo de seu crescimento: as que foram criadas nos anos
1980 são 88% mais numerosas do que as que nasceram
nos anos 70; as criadas em 90 são 124% mais numerosas
do que as que foram criadas em 1980. Talvez seja mais
exato dizer, quanto ao ritmo mencionado, que se acelera o
número de nascimentos, já que não é possível se ter acesso
às taxas de mortalidade. Ou seja, o número absoluto de organizações existentes cresce, assim como a freqüência de
suas fundações, mas não se sabe o quanto é volátil, ou seja,
o quanto essas organizações se estruturam e desestruturam
no tempo. Aparentemente essa fragilidade institucional é
característica de boa parte do campo: o fato de existirem,
vivas, em 2002, apenas 11 mil entidades fundadas antes de
1970, ou 32.000 até 1980, significa que houve uma quantidade significativa de desaparecimentos, pois por intermédio de outras fontes de dados vê-se que era muito maior o
número de organizações vivas em cada um desses anos.
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Das FASFIL que foram fundadas após os anos 90, as
proporcionalmente mais novas pertencem aos grupos de
Defesa de direitos e desenvolvimento e Patronais e profissionais:
dentre as que foram criadas após essa época, 40% pertencem a esses dois grupos (que perfazem 33% do universo).
Segundo os dados da pesquisa, entre as associações de desenvolvimento e defesa de direitos existentes, 76% foram criadas depois de 1990 e apenas 0,5% foram fundadas antes
dos anos 70 (apenas 228 das entidades hoje existentes, no
Brasil): a acreditar na pesquisa, esse campo de organizações tem um alto grau de renovação, ou seja, de mortes e
nascimentos – estes, em progressão bem maior, claro.
Os subgrupos de entidades mais novos – selecionaram-se os que possuem mais de 62% de suas organizações
criadas após os anos 90 – são os seguintes:
• Associações de produtores rurais – 87,4% criadas após 1990
• Meio ambiente e proteção animal – 80% criadas após 1990
• Emprego e treinamento – 79%
• Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos – 77,7%
• Centros e associações comunitárias – 77%
• Desenvolvimento rural – 73,8%
• Associações de moradores – 73.3%
• Defesa de direitos de grupos e de minorias – 73%
• Estudos e pesquisas – 69%
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Destacando-se, portanto, os conjuntos compostos por
maior proporção de associações bem jovens – que tinham
11 anos de existência, no máximo, em 2002 – chegamos
às de vocação territorializada local e de interesse geral (comunitárias e de moradores), às de defesa de direitos específicos e difusos e, com menor peso, às de grupos ocupacionais ou profissionais (contem-se algumas instituições
de educação, como as de ensino superior, cuja evolução
obedece a lógicas estranhas às dinâmicas associativas).
Interessante cotejar esses resultados com os de raras
pesquisas análogas anteriores medindo séries temporais.
Sugestiva é a de Wanderley Guilherme dos Santos, feita a
partir de cartórios de registros civis no Rio de Janeiro e
em São Paulo, publicada há mais de dez anos, na qual o
autor observava que, entre 1970 e meados dos anos 80,
deu-se uma nova mobilização organizacional, ligada ao
reordenamento social dessas décadas4. Dentre as organizações extremamente jovens, para a época, ressaltavam-se,
sobretudo, “novos” atores ocupacionais, revelando-se igualmente para o período (70/80) a enorme freqüência e crescimento da fundação de organizações comunitárias e de
moradores. Pode-se levantar a hipótese, portanto, sobre o
quanto esse último processo de mobilizações de base local
veio ganhando continuidade e mantendo vigor, através dos
últimos 35 anos. Certamente haverá descontinuidades quan-

• Ensino fundamental – 64,7%
• Associações profissionais – 63,4%

4. Santos, Wanderley Guilherme dos. Razões da Desordem. Rio de
Janeiro: Rocco, 1992.

• Educação superior – 62,2%

Tabela 2

Conjuntos de associações que crescem
acima de 157% (1996-2002)
Associações

Associações de prod. Rurais
Associações de moradores
Centros e ass. Comunitárias
Meio ambiente e prot. Animal
Desenvolvimento rural
Emprego e treinamento
Defesa de direitos de grupos e min.
Cultura e Arte

124

1996
número

2002
número

96-02
variação
percentual

4.412
3. 334
5.325
389
267
127
1.534
3.543

24.897
14.568
23.149
1.591
1.031
388
4.662
10.645

464,3%
337%
334,7%
309%
286,1%
205,5%
203,9%
200,5%

I N S I G H T

to a agentes, características e posições na sociedade relacionadas aos momentos de seus nascimentos: as marcas
diferenciadas dessas criadas nos anos 90 e das que vinham
dos tempos de “transição democrática”.
Como se observa a seguir, coincidem em grande parte
as organizações elencadas acima, as de maiores taxas de
crescimento absoluto e que também mudam o seu lugar na
diversificação organizacional representada pelo conjunto
das FASFIL, nesses seis anos.

Composição organizacional:
mudanças
Qual a composição organizacional das FASFIL e como
evoluiu nos últimos seis anos? Como se vê na Tabela 1, em
2002 uma em cada quatro entidades – 25,5% – compunham o grupo Religião, mais de 70 mil instituições onde
se incluem igrejas e templos de todas as tradições, com o
seu mar de paróquias, terreiros e outros espaços de atividades tanto confessionais como sociais, cujas fronteiras
são de difícil delimitação. A relevância das organizações
religiosas para a participação associativa brasileira tem sido
mostrada em estudos diversos, com o que esses dados são
coerentes. Segundo eles, essas continuaram a crescer desde 1996, sempre em primeiro lugar numericamente, mas
diminuem, no entanto, nos últimos anos sua participação
relativa no conjunto das categorias organizacionais (em
96 eram 30% do universo).
Todos os grupos classificatórios crescem numericamente no período – a maioria, mais do que dobra – como se vê
na Tabela 1. A novidade, no entanto, que a pesquisa nos
traz quanto a dinâmicas recentes dos atores associativos –
melhor dizendo, maior evidência e generalização quanto a
processos que vinham sendo observados por estudos pontuais – são as rápidas transformações no perfil da diversificação organizacional.
O intervalo de seis anos estudado aponta para a perda
da posição ocupada no universo por organizações bem numerosas, antigas e enraizados na vida cotidiana da população – as de Cultura e recreação e de Assistência Social – as
quais, embora mais do que dobrem em quantidade, dão
lugar às entidades voltadas à ação mais politizada ou comunitária e às de perfil ocupacional. Ou seja, se aquelas ocupavam ainda em 96, respectivamente, o segundo e o terceiro
lugares na lista classificatória (respectivamente, 16% e 13%
do total), passam em 2002 para a quarta e a quinta posições
(com 13,6% e 11,7% do total): são ultrapassadas pelas Asso-
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ciações patronais e profissionais e as de Desenvolvimento e Defesa de Direitos, empatadas, cada um desses grupos contando
com mais de 45 mil organizações e compondo igualmente
16% do total das FASFIL (Observe-se que, caso se acrescentassem as 17.363 entidades sindicais – dados do CEMPRE – ao grupo das profissionais, a participação das associações de tipo ocupacional no total das organizações subiria de 16% para 21% em 2002, mas não se tem dados dessa
fonte sobre seu crescimento no período considerado). Esses
dois grupos – defesa de direitos e profissionais - são, portanto, os campeões em termos de aumento relativo na participação do perfil associativo brasileiro.
Tanto Educação (em 2002, 6% do total) como Saúde
(1,4%), perdem proporcionalmente lugar nas FASFIL, nos
últimos anos, sendo também de número relativamente reduzido (só se destacam na produção de empregos formais,
como foi visto).
Portanto, apenas três grupos têm um crescimento acima dos 157% apresentado pelo agregado das FASFIL. As
de Desenvolvimento e defesa de direitos, que passam em seis
anos do 5o para o 2o lugar na lista, aumentaram seu número em nada menos que 302%. As de Meio ambiente, que
são muito poucas (apenas 1500, e que mereceriam ser agregadas àquele último grupo) cresceram 309%. E as Associações patronais e profissionais cresceram 252%. Essas novidades merecem algum detalhamento.
Retiraram-se da Tabela 1 e elencaram-se no quadro
abaixo os subgrupos de organizações cujo número cresceu
no período 1996-2002 acima dos 157% apresentado para
o todo das FASFIL. Como se vê, dos oito tipos de organizações que triplicam ou mesmo quadruplicam seu número, uma é de caráter ocupacional – a novíssima de produtores rurais. A grande maioria – outras seis – fazem parte do
grupo de Desenvolvimento e Defesa de Direitos e Ambientalismo. Os dois subconjuntos mais expressivos, as comunitárias e as de associações de moradores, cresceram mais de 330%.
O terceiro mais numeroso – defesa de direitos de grupos e de
minorias – dobrou de tamanho (compreendendo, na definição da pesquisa, entidades como as voltadas para a defesa de mulheres, crianças, adolescentes, negros, população
indígena, portadores do vírus HIV, pessoas com deficiência etc. – ou seja, as que são em geral denominadas de
ONGs). Menos expressivas numericamente, desenvolvimento rural e emprego e treinamento também gravitam em torno
do campo das entidades desse último tipo, caracterizadas
por trabalhos de assessorias e projetos nessas áreas.
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Em resumo, analisando as tendências sugeridas pela
pesquisa sobre as FASFIL, pode-se ressaltar que há vigor
na mobilização associativa brasileira recente, com a multiplicação de diferentes formas organizacionais – o que segue uma tendência observada em diversos países. Essas
crescem muitas vezes mais do que a população, por exemplo, para se tomar um indicador e à falta de dados comparativos internacionais mais consistentes. Essa dinâmica
inclui desde as mais antigas e enraizadas organizações religiosas e assistenciais (estas também marcadas pela religião), de cuja história a proximidade e as colaborações
com o Estado são constitutivas, até as organizações recreativas, culturais e esportivas, espaços de integração e socialização que se espalham capilarmente pelo país.
O que ressalta nos dados, no entanto, é a vigorosa
tendência, nos últimos anos, ao adensamento de mobilizações associativas de base territorial local – com a multiplicação da criação de associações comunitárias e de moradores –, assim como ao crescimento das organizações voltadas para a defesa de direitos, as quais configuram formas organizacionais específicas geralmente chamadas de
ONGs. Hipóteses explicativas devem contemplar a enor-
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me diversidade de casos regionais. Quem sabe, porém,
haverá nelas lugar para incluir um movimento – observado
em outros contextos nacionais – de retorno ao local organizado em parte pelo Estado. No caso brasileiro, essas
organizações têm-se feito presentes nos novos arranjos institucionais participativos, sobretudo no plano municipal,
como os milhares de conselhos de co-gestão de políticas
públicas, ou as centenas de experiências de orçamentos
participativos, cujas conseqüências e forças sociais em jogo
apenas começam a ser estudadas. Acrescentem-se a esse
quadro a emergência de outros espaços de participação
como as centenas de fóruns, redes associativas temáticas e
outras dinâmicas em que se fazem presentes, no espaço
público, as organizações referidas ao campo de movimentos de defesa de direitos de grupos específicos, de produção de identidades sociais, de novos sujeitos políticos ou
mobilizações ambientalistas, onde está evidenciada a questão das transformações (para muitos, a “crise”) das formas
de representação e de participação.
As conseqüências possíveis desses processos para a
construção democrática são, como se sabe, objeto de muita controvérsia e discussão.
leilah@alternex.com.br
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Pouquíssimos sabem, raríssimos viram, os compêndios de História não registraram, mas existiu sim uma
conspiração desvairada e do mais agudo ecumenismo que por muito pouco fez acontecer o sempre idealizado pacto social com molho de jabuticaba. Os antropactófagos queriam devorar a experiência européia,
digeri-la e depois devolvê-la adequada às características e deficiências estruturais tupiniquins. São os anos
80. Trata-se do governo Sarney. A última “aventura” reformista das elites conservadoras, supunha-se, vai
começar. Inteligência recolheu anotações inéditas e depoimentos dos articuladores do que seria o “grande entendimento nacional”. É um capítulo de derrota, isolado no gulag nacional das boas intenções. Mas, o
pacto, quá-quá-quá, continua voando por aí. Qualquer hora pousa em repeteco por aqui.

I

. OS ANTECEDENTES

Ressaca do Plano Cruzado, o plano de estabilização econômica que elegeu, um ano antes, 21 dos 22
governadores pelo PMDB, o partido do presidente da
República, José Sarney. O ambiente é pautado por nervosismo, com o retorno da inflação, a queda abrupta
das reservas cambiais e a continuidade da moratória
externa, decretada em fevereiro. O cenário internacional é desfavorável a qualquer tentativa de política econômica não-convencional. O mundo está mergulhado
em uma onda conservadora. Nos Estados Unidos,
Ronald Reagan obteve uma vitória consagradora e, na
Grã-Bretanha, a primeira-ministra Margareth Thatcher
consolida seu impressionante programa de privatização. Na Alemanha, o chanceler Helmut Köhl prossegue com o programa que desmantela o Welfare State.
No Brasil, há um temor crescente de que a ainda sonolenta democracia tivesse o seu despertar abortado pelo
degringolamento do cenário macroeconômico. No fundo, no fundo, a sociedade quer se livrar da dependência cultural da carestia, mas se divide entre certo entorpecimento pela ausência do opiáceo inflacionário e
a brutal síndrome de abstinência de alguns grupos, suprimidos das suas superdosagens de enriquecimento
ocioso.
Neste ambiente de turbulência, as lideranças trabalhistas brasileiras buscam acordos compensatórios
para tentar minimizar perdas frente a uma inflação acima de 20% ao mês. Na outra ponta, os empresários se
valem da indexação generalizada, inclusive da moeda,
para corrigir os preços de bens e serviços. Os dois
lados perdiam diante de uma desaceleração crescente
da economia. Para deteriorar a situação, o Plano Bres130 REPRISE

ser, editado em junho, naufraga em dezembro. Sarney
nomeia o seu quarto ministro da Fazenda: Maílson
Ferreira da Nóbrega. Tem início a conspiração.

II

. A CNI E A PACTOLOGIA
DA LIBERTAÇÃO
Em meio a esse clima de recrudescimento da polarização ideológica e ânimos exaltados, movimentase, quase invisível, para todos os lados um personagem tido à época como secundário: o presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Albano
Franco. Sergipano, híbrido de empresário e político,
com uma expressão permanente de candura no rosto
e governista até a medula, Albano fazia o gênero de
pelego de segunda categoria. Mais fácil seria extrair
as opiniões de uma rocha, do que fazer o líder empresarial abrir o verbo, comentavam os jornalistas que
cobriam a entidade. Junte-se a essas características o
fato de que a própria CNI era uma espécie de representação rica em recursos, mas pobre em prestígio e
influência junto ao governo, ofuscada há décadas pela
geocêntrica Fiesp, que se arrogava a falar em nome
da indústria de todo o país.
Com aquela fala mansa e jeito de quem não quer
nada e aproveitando-se da dupla identidade de empresário e político, Albano capitalizou o preconceito da
Fiesp contra nordestinos e nortistas e foi fortalecendo
a CNI, tanto por meio da contratação de quadros internos de excelência – é dessa época a efetiva construção do seu departamento econômico –, quanto com a
montagem de uma estrutura profissional de lobby e comunicação com a imprensa. O sangue novo e a oxige-
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nação da entidade produziram o milagre de transformá-la de reacionária em progressista quando comparada com sua concorrente preferencial, a Fiesp, dirigida
pelo empresário Mário Amato. A CNI estava mais disposta a trocar uns dedinhos de prosa com as lideranças
emergentes do trabalho do que sua rival.
Entre os novos contratados para dinamizar a CNI
destacava-se, exatamente por ser a antítese do temperamento de Albano, o jornalista e economista José Carlos de Assis, que adentra o gramado para ser um dos
principais assessores técnicos da presidência da entidade. Pausa para o perfil do “J. Carlos”, abreviação
com a qual era distinguido nos meios jornalísticos.
Apontado pela professora Maria da Conceição Tavares
como um dos seus mais brilhantes discípulos, carbonário, incandescente e incansável, J. Carlos ostentava uma
das mais brilhantes carreiras da grande imprensa. Vinha, inclusive, da publicação de best sellers popularizando temas econômicos – reportagens sobre escândalos
financeiros, que, sob forma de livro, vendiam aos milhares nas bancas de jornais, em uma experiência que
se tornou única. Com passagens gloriosas pelo Jornal
do Brasil e Folha de S.Paulo, J. Carlos, naquela época,
era um dos ‘quindins’ do empresário Roberto Marinho, czar das Organizações Globo, o que dá bem a
dimensão da sua capacidade de influência nos idos do
fim dos anos 80.
J. Carlos chega a CNI em meados de 1987 com
uma obsessão de vida: a construção de um pacto social, inspirado no congênere espanhol, Pacto de Moncloa, mas com uma diferença no ambiente dos fatores: a articulação do pacto deveria ser dar na sua
própria instância social, ao contrário do ibérico, para
somente depois ser chancelado no foro político partidário. J. Carlos achava que a CNI seria a catalisadora do grande entendimento, que teria um objetivo
superveniente: dar um tiro de morte morrida, morridíssima, na memória inflacionária. A precondição
essencial seria o entendimento pelas elites sociais,
sobretudo do empresariado e dos trabalhadores, de
que é do interesse de todos acabar com a inflação,
contra a qual a correção monetária é uma proteção
ineficaz a longo prazo, embora pareça funcionar bem
no curto.
Acredite quem quiser, mas a verdade é que J. Car-
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los, o passionário, convenceu Albano, o glacial; mas
convenceu-o tão visceralmente que obteve dele cartabranca para a articulação do tal pacto na área social.
Na esteira do aniquilamento final da inflação, razão
primeira do grande acordo, seriam promovidas as reformas de fundo tão necessárias para a obtenção do
que hoje é generalizadamente conhecido por “desenvolvimento sustentável”.

III

. PRIMEIRA PARADA: “ESTAÇÃO
SINDICALISMO DE RESULTADOS”
Do lado dos trabalhadores, o interlocutor feito
sob medida para associar-se a odisséica aventura do
pacto atendia pelo nome de Luís Antônio Medeiros,
expoente de uma fratura no sindicalismo peleguista,
que abraçou o modelo norte-americano (AFL-CIO),
chamado “sindicalismo de resultados”. Medeiros presidia o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e,
mesmo sendo um ex-comunista que fez a longa marcha para a direita, estava a tantos quilômetros do grande líder peleguista da época, o presidente da Central
Geral dos Trabalhadores (CGT), Joaquim dos Santos
Andrade, o “Joaquinzão”, quanto estava do “sindicalismo marxista-cristão” do ABC paulista, representado pelo sindicalista Jair Meneguelli, por delegação
imperial do seu líder supremo, Luis Inácio da Silva, o
Lula. Inteligente, rápido e com uma espetacular vocação para o marketing pessoal, Luis Antônio Medeiros estava à procura de uma causa ainda maior do
que as negociações por salários e manutenção do
emprego dos seus companheiros.
O último trimestre do travesso ano de 1987 ainda
não tinha terminado, quando Medeiros foi procurado
por emissários da CNI para discutir a arquitetura do
que então ainda era chamado de “entendimento social”, devido à conotação depreciativa que já existia naquela época em relação à palavra pacto. J. Carlos foi
despachado para esboçar, em comum acordo com a
assessoria de Medeiros, os memorandos, roteiros e documentos do que seria o “entendimento”, tanto no plano social mais amplo, quanto na esfera política. O pano
de fundo das articulações era uma divisão do meio
empresarial, notadamente o ligado a grandes obras de
infra-estrutura, em relação à tese de que a retomada da
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economia dependia do combate ao déficit público.
Medeiros já tinha assumido para si a bandeira de
que capital e trabalho, primeiramente no plano tático, não são necessariamente antagônicos. Mas, aos
poucos, vai se convencendo de que a transmutação
do empregado em burguês pode ser o grande ideal do
movimento de classe. É dessa época o ápice das idéias sobre o socialismo invisível dos fundos de pensão,
dos grandes bancos e seguradoras pertencentes aos
sindicatos alemães, do futuro cheio de cifras pertencido ao capitalismo sindical. Pragmático até a alma,
Medeiros enxerga no convite para dançar o pacto a
possibilidade de fazer a ponte com o andar de cima,
aprender o jeitinho da acumulação de capital, fazer
associações síndico-empresariais e criar o tal sindicalismo milionário de investimentos e exploração da mais
valia alheia. É claro, por tabela, consertar o Brasil. O
sindicalista treme de júbilo com a passagem de ida
direta a Roma, capital do Império (Obs: entenda-se
Roma, como Roberto Marinho).

IV

. O CAVALEIRO DAS TREVAS E
SUA MISSÃO SOLAR
Acima dos interesses imediatos de classe, e como
elo de relação entre elas no plano ideológico, estavam
os meios de comunicação. Albano e Medeiros tinham
clareza de que, quando se falava em opinião pública no
Brasil, estava-se falando das Organizações Globo. E
obter a adesão ampla, geral e irrestrita do comandante
de O Globo, jornalista Roberto Marinho, não era missão para muitos. Para ser absolutamente preciso, era
uma missão para um homem: o doublé de advogado e
conspirador político Jorge Serpa. Poucos personagens
na história da República – se é que existe algum que o
supere – tiveram uma crônica de vida tão farta em
mitologia e folclore quanto o misterioso Serpa. Em
grande parte, porque o próprio transformou o estilo no
profile como seu marketing registrado. Serpa não aparece, não fala, não assina o que escreve, não deixa registro do que combinou, e há até quem duvide que ele
exista. Circula na escuridão dos acontecimentos, nunca na luz do dia dos fatos. Entre os seres que vagam
pelo mundo da política certamente nunca existiu um
amante tão ardoroso das trevas.
132 REPRISE

INTELIGÊNCIA

A verdade é que existem indícios seguros de que a
lenda Jorge Serpa se confunde com a realidade. As primeiras pegadas do que viria a ser uma trajetória insondável foram dadas na Faculdade de Direito da PUCRio. Serpa era um aluno brilhante de Antônio Gallotti
e Santiago Dantas, entre outros luminares da Casa. Ambos se encantaram pelo humor e verve do estudante.
Há um registro de passagem formal do advogado no
funcionalismo público, mais precisamente no gabinete
do prefeito do Rio de Janeiro, Mendes de Moraes. Sabese também que foi eminência parda notória nos governos Juscelino e Jango. E que, logo no início da ditadura, passou de réu para escriba de discursos de vários
presidentes militares. Para se ter uma idéia de um dia
na vida de Jorge Serpa, de manhã, o advogado tomava
um café com o cardeal Dom Eugenio Sales; dali ia
para o Correio da Manhã discutir o editorial do dia
com o dono do jornal, Paulo Bittencourt; seguia para
um almoço em O Globo, com Roberto Marinho; e, à
tarde, ia assuntar as últimas com Luiz Carlos Prestes.
Acredite se quiser, é tudo verdade.
No meio desse rosário de inacreditáveis relacionamentos, uma realidade se superpunha: Serpa era um
dos homens de maior influência, senão o de maior influência, sobre Roberto Marinho – uma amizade que
lhe foi dada de presente por um amigo comum de ambos, o poeta Augusto Frederico Schmidt –, sendo responsável, inclusive, por diversos editoriais de primeira
página assinados pelo legendário jornalista. À simbiose com Marinho, o fotofóbico personagem acrescia um
enorme poder de influência sobre os comandantes dos
demais veículos de comunicação, a exemplo do presidente do Jornal do Brasil, M.F. do Nascimento Brito.
Afinal, atender a um telefonema de Serpa ou confidenciar que papeou com ele permitia ao sujeito irradiar
uma certa aura de mistério que facilmente se confundia com a idéia de acesso a um poder superior.
O fundamental na atração de Serpa para a causa,
sem dúvida, era a cooptação de O Globo. Mas, o licantropo da política, devido às suas peculiaríssimas relações e quebrantos, tinha muitas cartas para colaborar
no jogo do pacto. Ele abriria contatos com outros conspiradores de carteirinha e integrantes dessa nebulosa
cinzenta que encobre alguns dos mais sólidos detentores do poder. Jorge Serpa era o “cavaleiro das trevas”
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que manipularia alguns dos mais estratégicos cordéis
da “missão solar” de costurar um pacto nacional entre
o capital e o trabalho.
Entre as missões atribuídas a Serpa estava a montagem de uma rede internacional de apoio ao grande
entendimento. Antes de partir para uma viagem à Espanha, terra do Pacto de Moncloa, com o objetivo formal de representar a CNI em um Seminário sobre
“Dívida Externa e Conversão da Dívida”, J. Carlos
procurou o conspirador-mor para que ele estabelecesse, a partir de seus contatos, um intercâmbio junto a
três personalidades aparentemente sensibilizáveis para
a causa, devido às suas posições e escritos à época. O
trio calafrio era, nada mais, nada menos que, Helmut
Schmidt, ex-chanceler e líder social-democrata alemão;
Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano; e James Robinson III, presidente do American
Express. A título de informação ilustrativa, o licantropo é hoje o principal interlocutor, no Brasil, do vicepresidente norte-americano, Dick Cheney. Cruzes!

V

. O MOSQUETEIRO D’ARTAGNAN”
DE ALMEIDA MAGALHÃES
Se Jorge Serpa representava o lado das sombras,
era necessário buscar um conspirador de alta luminosidade. Raphael de Almeida Magalhães está para Jorge
Serpa assim como ying está para yang. Os dois pólos
opostos, porém, como na física, se atraíam, eram amicíssimos, o que colocava ainda mais fermento no bolo
do pacto. Político concorrido, homem de salões, nascido em berço ilustre, inteligentíssimo – Carlos Castello
Branco dizia que ele “era o mais preparado dos políticos de seu tempo” – e sedutor no limite do que se pode
idealizar o exercício da sedução, Raphael não era só
um construtor de catedrais na política, mas um daqueles quixotes anabolizados que procuram não um, mas
mil moinhos de uma só vez. O homem exato para a
missão certa: chancelar no ambiente político e tecnoburocrático o pacto social.
Nada nunca é à toa. Raphael era amigo de Serpa,
tinha muito boas relações com Roberto Marinho e era
mentor intelectual de J. Carlos. Pronto, estavam formados os mosqueteiros! Caberia a “D’Artagnan de
Almeida Magalhães” trazer para o time o presidente
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José Sarney, refém de insucessos seguidos na tentativa
de reconstituir o ambiente do Plano Cruzado e sofrendo a ressaca da desagregação, por ele mesmo promovida, da Aliança Democrática que o sustentava. Sarney,
que tinha experimentado um sucesso retumbante, mas
efêmero, com o sucesso do Plano Cruzado, vivia seu
inferno astral na presidência e rezava para que um
marimbondo de fogo surgisse trazendo-lhe a boa nova
da idéia redentora do seu governo.
Tentara-se, antes, desde o regime militar, alguma
solução para a crise econômica sob o nome de pacto
social. Mas, todas as tentativas feitas até então pecavam pela origem, isto é, não passavam de iniciativas
dos governos que procuravam legitimar-se por meio
da adesão das forças sociais a algum pacote pronto. O
próprio Tancredo Neves muito falara em pacto, mas
sua idéia do “utensílio” era certamente um programa
econômico de sua própria iniciativa para o qual pediria a adesão de lideranças partidárias, do empresariado e da classe trabalhadora. Em 1988, pela primeira
vez diante de um presidente da República, surgiu a
oportunidade de concretizar-se um pacto social com
propostas substantivas para a condução da política econômica de iniciativa da própria sociedade, isto é, de
lideranças representativas do movimento sindical e do
empresariado.
A idéia, ainda no estágio embrionário, foi levada
ao presidente da República por Jorge Serpa e Raphael,
de forma reservadíssima, a fim de que se protegesse,
caso falhasse a posição pública dos dirigentes empresariais e trabalhistas que se dispuseram a correr, perante seu próprio eleitorado, o risco de levá-la adiante.
O sigilo inicial, não bastassem outros tantos motivos,
se justificava por uma consideração quase prosaica, feita
por Luis Antônio Medeiros, que, como dirigente sindical de ponta envolvido nas articulações, entendia que
qualquer iniciativa de pacto social sem a adesão do
governo estaria condenada ao fracasso. Com maiores
razões, o empresariado não correria o risco de uma
“aventura” de aproximação com os sindicatos trabalhistas sem uma sinalização favorável do governo, até
mesmo por uma tradição de atitudes corporativas.
Em essência, a proposta do pacto resumia-se a um
grande acordo sobre preços, salários e taxas de juros.
E a uma abordagem completamente nova da questão
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da dívida externa, rompendo os acordos convencionais
de forma a generalizar, para o caso brasileiro, um mecanismo então incipiente inventado pelo próprio mercado internacional: a conversão da dívida externa em
investimento de risco para empreendimentos novos em
infra-estrutura. As resistências eram conhecidas: bancos comerciais credores da dívida e, internamente, seus
associados na própria burocracia pública. Nem é preciso tornar público esses nomes.

VI

. O CIDADÃO KANE E A
REINVENÇÃO DO BRASIL
O supracitadíssimo Roberto Marinho sempre adotou um estilo de caramujo-rei, mantendo-se imperialmente protegido em seus domínios jornalísticos. Para
o público externo e os não-iniciados, Marinho era um
governista deslavado, que não tinha opiniões próprias
– “O jornal é quem tem opiniões” –, mas interesses
próprios e olhava a Nação como quem olha uma empresa. Era a antítese do quixotismo. Bulhufas! O jornalista tinha idéias às pencas e vivia reinventando o
Brasil na sua cachola. Algumas maquinações – muitas,
aliás – davam certo, outras não. Exemplo de uma dessas reinvenções cívicas que foi para o vinagre: sua obsessão de trazer a Capital de Brasília novamente para o
Rio. Prova que nem sempre editoriais, campanhas jornalísticas e a própria formação da opinião pública são
suficientes para deslocar certos monólitos.
No final da década de 80, Roberto Marinho era
quase tudo quando se falava em poder no país. E não
se fazia de rogado, estava também convicto disso. Vivia uma fase de profundo interesse em assinar a História com um marco mudancista. Para isso, sorvia
Jorge Serpa como quem bebe cafezinho. Como já se
disse, Serpa é onisciente e tinha idéias até de como
chegar à Lua antes dos americanos. É nesse ambiente
animadíssimo de conversas secretas que o pacto é ofertado de bandeja. Marinho, como não podia deixar de
ser, é convidado para ser a âncora, o esteio, a luz e o
freio do entendimento social. E topa, com disposição
juvenil.
O primeiro contato com o potentado da imprensa,
intermediado sempre, é claro, por Serpa, foi feito por
Albano Franco, escudado por J. Carlos. Marinho esta134 REPRISE
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va insatisfeito como brasileiro e empresário com a situação econômica do país. Sentia certo cheiro do Governo João Goulart no ambiente institucional. E ainda
por cima, havia o fantasma de Leonel Brizola. O governo tinha que se levantar, o Brasil tinha que dar a
volta por cima. Ele ouve todo o enredo desfiado pelos
pactólatras sem demonstrar nenhum entusiasmo aparente, conforme seu estilo registrado. Gosta da informação de que Raphael de Almeida Magalhães, que tinha pertencido ao Ministério Sarney, estava de corpo e
alma no jogo. Mas condiciona o avanço das tratativas a
uma entrevista com Luis Antônio Medeiros a fim de
tornar claro que não se tratava de uma iniciativa exclusiva da área empresarial. Medeiros foi imediatamente
importado para um encontro com o comandante de O
Globo, em uma reunião da qual participou seu então
assessor Aloísio Azevedo. Empatia à primeira vista. O
pacto poderia soltar seu quá quá.

VII

. O GLOBO GIRA
E O PACTO EMPACA
Os fundos liberados por Roma (mais uma vez leiase Roberto Marinho) para a campanha contras os visigodos da ortodoxia econômica foram de grande monta: o apoio de O Globo foi decisivo para colocar o
tema do pacto no primeiro lugar da agenda do noticiário. O entendimento nacional, contudo, acabava se
confundindo com a crítica à política “feijão com arroz” do ministro Maílson da Nóbrega. E Maílson não
era só Maílson, mas a face exposta de uma galáxia de
interesses na preservação de que tudo continuasse como
estava – talvez só com pequenas mudancinhas. E vieram editoriais, artigos, entrevistas, notinhas e o diabo
criticando a posição do governo e oferecendo o pacto
como única saída possível.
Marinho participava de reuniões e se expunha como
nunca dantes. Chamou J. Carlos e ofereceu a ele uma
coluna diária, em página nobre da editoria de política
do jornal, para destilar, sem freio e todos os dias, a catilinária do pacto. Talvez tenha sido a maior campanha
diretamente assumida pelo “companheiro jornalista” em
O Globo. Ressalva aqui para uma avaliação real do poder mitificado de Roberto Marinho para mudar ministros: se sua influência fosse ilimitada, como em geral se
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acreditava, Sarney, que sem dúvida a levava muito em
conta, não teria pensado duas vezes, sobretudo agora
que tinha no pacto um interesse nobre para acobertar
um favor ao dono do Globo. Em honra do presidente,
diga-se que se recusou a fazê-lo por razões de Estado.
Os dados rolaram e lá no fim do jogo o placar seria
inacreditável. O resultado é que Marinho iniciou sua
participação como o Ivanhoé do entendimento nacional e terminaria como a famigerada Geni, levando pedradas de todos os lados. Isto, em grande parte, porque tudo que tinha o apoio incondicional de O Globo,
naqueles tempos, provocava uma enorme suspeição
entre as “elites cultas”. Em segundo lugar, devido à
proposta de conversão da dívida externa que era apresentada como um dos pilares do pacto. Depois de diversas moratórias mal sucedidas, qualquer vírgula de
menção a arranjos criativos envolvendo a dívida externa era imediatamente satanizada. O “grande entendimento nacional” foi sendo traduzido como um projeto
para satisfazer a negócios inconfessáveis de Marinho.
Os jornais chamavam a empreitada de “Pacto do Serpa”. E no final, resumiam alguns milhares de horas das
mais feéricas crepitações encefálicas sobre o modelo
nacional e a reforma das instituições, assim como calhamaços de memorandos e documentos analíticos, a
um suposto interesse escuso do nosso “Cidadão Kane”
no projeto de conversão da dívida externa, para dar
cobertura a um programa de venda de casas pré-fabricadas nos Estados Unidos. Um verdadeiro nonsense.
Mas, antes disso, porém, o pacto bateria asas.

VIII

. O PACTO FAZ SEU PRIMEIRO
VÔO DE GALINHA
Sarney reconheceu a oportunidade rara e comprou
a idéia com a paixão do náufrago pela bóia salva-vidas.
Neste momento crucial da história, os mosqueteiros
do pacto e seus principais patrocinadores, Albano Franco e Luis Antônio Medeiros, já tinham conseguido
outras importantes adesões. E Roberto Marinho apoiava incondicionalmente a idéia com amplo espaço ao
assunto em seu jornal. Entretanto, havia que correr o
risco da proposição, e esse risco foi assumido por
Medeiros, junto com Antônio Rogério Magri, pelo lado
trabalhista; Albano, junto com Mário Amato e outros
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dirigentes empresariais, do lado do capital. Numa noite de setembro de 1988, viajando juntos num jatinho
fretado pela Fiesp, depois de um encontro reservado
no Hotel Maksoud, em São Paulo, esses dirigentes desembarcaram em Brasília. Iam para uma audiência com
Sarney, que acolheu com sincero entusiasmo a iniciativa do pacto.
Tudo seriam rosas se os espinhos não fossem bem
maiores do que as flores. As propostas de política econômica em debate nas articulações do quase pacto de
1988, antes mesmo da adesão do governo, estavam em
total dissonância com a tecno-burocracia dominante e
todo o sistema financeiro e seus incontáveis tentáculos. Os ministros da Fazenda e do Planejamento, Maílson da Nóbrega e João Batista de Abreu, respectivamente, representando um amplo espectro do pensamento hegemônico, achavam que pior do que um carcinoma só a política de rendas para combate da inflação,
com controle simultâneo de preços, salários e taxas de
juros. Os mosqueteiros refundadores da política econômica queriam isso e muito mais: a dívida externa
poderia ser paga sim, mas preservando uma margem
adequada para a retomada do crescimento da economia. As mudanças radicais contidas na pactuação prometiam, no porvir, alterações ainda mais profundas no
tecido institucional. Estava, portanto, decretada a guerra
da secessão nacional.
Serpa e Raphael apertaram o cerco do “aconselhamento” a Sarney. Era tudo ou nada. O presidente entendeu que a proposta salvacionista abria um fosso em
seus comandados, mas manteve-se firme no apoio ao
projeto, indicando seu chefe da Casa Civil, Ronaldo
Costa Couto, para representar o governo nas negociações. Isso atendia a uma sugestão óbvia dos próprios
articuladores, tendo em vista a convicção comum entre eles de que o Ministro da Fazenda não seria o interlocutor adequado.
O consenso entre os mosqueteiros era que o Congresso e as lideranças políticas seriam atraídos depois
de sensibilizada a sociedade civil. Não que os partidos
não fossem importantes, pelo contrário, no caso todos
eles estavam de alguma forma comprometidos com a
construção democrática, de sorte que já existia, implícito nesse compromisso, um pacto de sustentação da
ordem política. O que faltava era um pacto social que
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comprometesse diretamente as lideranças empresariais e trabalhistas, já que, no quadro partidário ideologicamente difuso nenhum partido poderia arrogar-se a
representação desses segmentos, inclusive o Partido dos
Trabalhadores.
Para que o arco da representação trabalhista fosse
completo, foi enviado o batedor de tropa, J. Carlos,
para uma conversa preliminar com o presidente do PT,
Luis Inácio Lula da Silva, que fez uma exposição pormenorizada da proposta para toda a liderança do partido na Câmara. O objetivo era não só iniciar o trabalho
de adesão da classe política, mas principalmente obter
o aval de Lula para aproximação junto à CUT. Lula
ficou mais reticente do que convencido com o projeto.
Mas fez o que se esperava, sugerindo a J. Carlos que
procurasse Jair Meneguelli, presidente da CUT, para
discutir a ampliação ao máximo da base do pacto. Lá
foi J. Carlos novamente, e, missão cumprida, o saldo
final dos encontros com ambos os dirigentes foram sinais favoráveis, mas com a natural salvaguarda de que
teriam de observar a atitude do próprio governo na
condução dos entendimentos para poderem ter uma
avaliação da sua boa fé.

IX

. AS ILUSÕES PACTOLÓGICAS
DO CÉU DE BRIGADEIRO
Com as recorrentes demonstrações de Sarney de que
achava o pacto super-bossa-nova, o apoio siderúrgico
de Roberto Marinho, a crescente adesão das lideranças
empresariais e trabalhistas e o afinamento do conteúdo
do grande acordo, os mosqueteiros pareciam ter chegado ao paraíso. Finalmente, em uma versão centro-direita da velha canção, quem sabia fazia a hora. Mesmo
antes da assinatura do compromisso entre os dirigentes,
tinha chegado o momento da diplomacia junto ao foro
político-partidário. Em estado da mais absoluta excitação, partiram Raphael, Serpa e J. Carlos em todas as
direções. O mandato era do Presidente da República e
a bandeira era a da salvação do Brasil.
J. Carlos, o mais enrubescido ideologicamente, por
algum motivo estratégico e excêntrico desconhecido,
ou apenas devido à embriaguez dos que pressentem a
vitória, foi escalado para sensibilizar a direita mais
conservadora. O pactólatra carbonário teve reuniões
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com o presidente do Partido Democrático Social (PDS),
senador Jarbas Passarinho, e o presidente do Partido
da Frente Liberal (PFL), senador Marco Maciel. Ambos foram receptivos à idéia da coroação do pacto social em articulação com um amplo pacto político, mas
a maior surpresa mesmo foi a forma entusiástica como
o senador Maciel abraçou o projeto, sugerindo, por
sua vez, o imediato engajamento do presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
Ulysses Guimarães.
“D’Artagnan de Almeida Magalhães” procurou os
governadores dos principais estados da Federação –
Orestes Quércia, de São Paulo, Newton Cardoso, de
Minas, e Moreira Franco, do Rio de Janeiro, de quem
era secretário da Cultura –, buscando comprometêlos na articulação, e, finalmente, o presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães, com quem Raphael tinha uma relação do tipo unha e carne. Entretanto, a
atitude de Ulysses foi fria. Junto com Renato Archer
recebeu Raphael para uma longa conversa numa fazenda, no interior da Bahia, num feriado. Comportou-se como uma esfinge, desconfiado como sempre
de que poderia haver por trás do pacto uma jogada de
Sarney. Esta atitude não mudou mesmo quando, depois de assinado o compromisso formal com o pacto,
Albano e Medeiros o procuraram, juntos, em sua residência, em Brasília, praticamente suplicando-lhe a
condução do pacto no terreno congressual. Ulysses
respondeu como se estivesse morando dentro de um
refrigerador e limitou-se a pontificar que o Congresso, quando lá chegassem as iniciativas legislativas oriundas da mesa do pacto, se comportaria como árbitro
final.
Se nem todos se comportavam com a vibração da
torcida do Corinthians e alguns jornais já identificavam o tal acordo como algo que os deixava fora do
baile, tudo o mais parecia empurrar as “forças nacionais” para o épico desfecho. A 4 de outubro de 1988,
numa reunião dos parceiros sociais na sede da CNI,
em Brasília, foi finalmente assinado o “Compromisso
Social pelo Combate à Inflação e a Retomada do Crescimento da Economia” (ver documento em anexo).
Assinavam pelo lado trabalhista, com Medeiros,
Joaquim dos Santos Andrade, da CGT; José Calixto
Ramos, da CNTI; e Miguel Abrão Neto, da CNTE-
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EC. Pelo lado empresarial, com Albano Franco, Jorge
Gomes de Oliveira, da STI-Construção Pesada do
Paraná; Luis Eulálio Bueno Vidigal Filho, da CNICEBEU; Alyson Paulinelli, da CNA; Camilo Cola, da
CNTT; Mário Amato, da Fiesp; Luiz Carlos Mandelli, da Fiergs; Arthur João Donato, da Firjan; Luiz
Roberto Ponte, da CBIC; e Roberto Della Mana, da
CEAG-Fiesp.
Tendo saído o “Compromisso”, fazia-se necessário implementá-lo. A idéia era a criação de uma Coordenadoria Técnica, integrada finalmente pelos representantes do governo. Na primeira fase, a super-secreta, foram os entendimentos prévios numa comissão
informal de assessores dos dois lados que possibilitaram o afinamento da versão final do texto. Desta comissão participaram Walter Barelli, pelo Dieese, e Willy
Fischer, assessor de Medeiros, enquanto do lado da CNI
foi recrutado Augusto Jefferson, ex-chefe da assessoria
econômica do ministro Mário Henrique Simonsen e
sobrinho de Roberto Campos, e Roberto Cavalcanti
de Albuquerque, da assessoria da CNTT, entre outros.
Todos estavam em sintonia com os termos do pacto.
Com a criação da Coordenadoria Técnica, o número de assessores ampliou-se a fim de abrigar representantes indicados por todas as entidades de âmbito
nacional signatárias do compromisso. A primeira fase
da capa e espada do pacto, quando a bravura dos mosqueteiros dava a tônica do script, começava a se encerrar. Tinha início o II Ato da Articulação Pactolátrica,
com a predominância do assembleísmo misturado com
o vendaval do lobby pactofóbico. O primeiro revés na
própria Coordenadoria foi a imposição dos representantes da Fazenda e do Planejamento, que chegaram à
mesa do pacto para defender a tese contrária da política de rendas, ou seja, de que todos os males estavam
sintetizados no mefistofélico déficit público. O céu claro
e sem turbulências onde o pacto deslizava como um
planador, acinzentava-se perigosamente.

X

. DOM ANTÔNIO FOGE
DE “PAGAR O PACTO”
Maílson, como era de se prever, engrossou o caldo
das iniciativas do governo que iam na direção contrária da pactuação. Sacramentou um acordo da dívida

INTELIGÊNCIA

externa com um clube de bancos credores, amarrou o
compromisso do país com o Fundo Monetário, aprofundou a política de contenção do déficit, enfim seguiu seu credo com fervor e devoção ante à ameaça
demoníaca da reforma. Como a Coordenadoria Técnica fazia com que o pacto andasse a passos de quelônio,
Raphael, reagindo bem ao seu estilo ao estado de banho-maria das circunstâncias, decide mudar o plano
de vôo. Seu objetivo, no fim de novembro de 1988,
passa a ser o de reforçar o pacto social com um pacto
político, e ancorar ambos numa ampla reforma ministerial promovida pelo presidente Sarney. A nova empreitada dos espadachins era conseguir convencer o
Presidente de que deveria demitir todos os seus ministros – inclusive Antônio Carlos Magalhães, aliado incondicional do dono da Globo, o que tiraria da reforma qualquer conotação de interesse menor.
“D’Artagnan”, com a presença sempre espectral
de Serpa – Marinho omitiu-se, por motivos óbvios, de
interferir diretamente nesta etapa –, foi mais uma vez
a Sarney para trazê-lo para o caminho dos justos. Usou
todo seu arsenal de sedução e convencimento intelectual em prol da nova estratégia, que tinha na reforma
ministerial sua peça de resistência. Quem conhece a
envolvência de Raphael sabe que não é abobrinha. Mas,
no fundo, nem ele acreditava que o Presidente topasse.
E Sarney mais uma vez concordou.
A essa altura, mesmo com as legiões da imprensa
escrita, falada e televisada de Roberto Marinho, o pacto apanhava na mídia mais que Judas em dia de malhação. Com o vazamento de documentos que defendiam
a prefixação de preços e salários, a grande imprensa,
esmagadoramente, enxergava no “grande entendimento” chifres de bode e cauda de dragão. Seguiu-se um
período de intensas consultas reservadas com o Presidente para definir a estrutura e o perfil do futuro Ministério e a orientação política do governo no seu último ano, que era também o fecho final da transição
democrática e da eleição direta do sucessor. O “slogan” reservado da reforma, cunhado por Raphael, era
o seguinte: “Quem está sai; quem já foi, não volta”. O
discurso da reforma ministerial inclusive chegou a ser
preparado (ver anexo II). Sobre a lista dos nomes escolhidos de comum acordo, nenhum dos participantes
quis falar. Um pactólatra periférico aposta que os noABRIL • MAIO • JUNHO 2005 137
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mes de Eliezer Batista e Thales Ramalho estavam no
time que viraria a mesa, mas não tem certeza, nem
assina embaixo. Existem indícios de que o padre Fernando Bastos D’Ávila seria convidado para o Ministério da Educação. Todos também desconversam. Ah, o
Ministério do Pacto seria ocupado por uma mulher, a
economista Dorothéia Werneck. Niguém confirma,
mas o curiso é que “Dorô” acabou mesmo virando
ministra do Trabalho. O virtual Ministério do pacto
vai, portanto, para a gaveta dos segredos da História,
até segunda ordem.
Só um nome vazou da lista perdida. E vazou devido à sua centralidade em todo o segundo round da conspiração pactofágica. É líquido e certo que o herói escolhido para “pagar o pacto” – no sentido burlesco,
figurado e não literal, é claro – era o maior barão da
indústria nacional, baluarte do capitalismo laborial,
inimigo da banca daqui e d’acolá e defensor de políticas do pleno emprego: Dom Antônio Ermírio de Moraes. No último ano da década de 80 e início dos 90,
Dom Antônio era uma legenda. Nacionalista-desenvolvimentista, sancionado por pesquisas de opinião como
o “brasileiro mais crível”, combatente nas trincheiras
contra ditadura e doutrinador de uma receita de civismo que incluía expedientes de trabalho de 25 horas
por dia, Antônio Ermírio pairava acima do bem e do
mal.
Estava reservado para o barão paulista a função de
primeiro- ministro do Ministério da Reforma. O título, na verdade, era de ministro do Desenvolvimento
Econômico, mas Ermírio enfeixaria poderes inimagináveis até no Politburo. Se tudo desse certo, se creditaria para disputar à Presidência da República como candidato do governo e de uma ampla frente partidária
em um momento de vacância dos quadros da direita –
Collor viria depois exatamente em cima desse hiato – e
de crescimento fantasmagórico das possibilidades de
Leonel Brizola e Lula chegarem ao poder.
Apesar do seu jeito desalinhado de quem usa os
piores ternos da falecida Ducal e com o discurso permanente do empresário modesto – “Tudo que temos
na Votorantim se deve aos seus trabalhadores. O que
interessa é sempre o trabalho, etc..” – Dom Antônio é
vaidoso que nem um pavão. Tudo bem, tem motivos.
Mas, o fato é que não transparece sua egolatria. Dei138 REPRISE
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xou-se trair no episódio das articulações para sua nomeação ao cargo de “Antônio I, o Imperador do Pacto
Social”. Apesar de haver indícios de que preferia o calmo trono da Votorantim do que a refrega permanente
de um país que sofria do apartheid da hiperinflação,
Ermírio tinha seus bordões de servidor-preferencial da
pátria amada. Ao Brasil, tudo, hip, hip, urra.
Com esse espírito de civismo hiperbólico foi iniciado o périplo de reuniões, repletas de adulações e
beija-mão. Os personagens-chave foram todos sondar
Dom Antônio, agraciá-lo, fazer oferendas no altar da
importância de sua missão. Em determinado momento, para dar ao industrial uma segurança quanto o
apoio que teria na mídia, foi acertada uma entrevista
dele com Roberto Marinho. Nesta ocasião, assim
como nos demais contatos, ele jamais disse, de forma
peremptória, que não aceitaria o cargo. Para todos, a
sua ambigüidade era favorável à aceitação. Aliás, para
todos não. A exceção era o senador Albano Franco
que, encarregado de uma das missões de sondagem,
voltou convencido de que ele não aceitaria. Mas, a
vontade de que Ermírio aceitasse era maior do que a
percepção do senador, que se resignou a conversar
com seus botões.
Era chegada a hora de levar Dom Antônio a Sarney para dar o tiro de misericórdia: o convite presidencial para o cargo. Na antevéspera do Natal de 1988,
dia 23 de dezembro, foi marcada a entrevista com o
Presidente da República. Na data aprazada, o dono da
Votorantim deveria sair de São Paulo num jatinho particular, apanhar Raphael no Rio e seguir com ele para
encontrar-se com José Sarney, em Brasília. Parecendo
um prenúncio, caiu um temporal na capital paulista
que paralisou o trânsito e fechou o aeroporto. Ermírio
não decolou. Sarney ficou impaciente devido à importância do evento, sai do Palácio do Planalto e voou
para sua ilha de Curupu, no Maranhão, para passar o
período do Natal. Deixou, contudo, marcado que sua
primeira audiência de trabalho no início do Ano Novo
seria com Dom Antônio.
A audiência de Ermírio com Sarney foi dramática. As partes lavaram suas feridas, carpiram suas dores e reconheceram a gravidade do momento. O barão da Votorantim, frente à insistência do convite,
finalmente apresentou sua recusa formal, sob a alega-
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ção de que estava absorvido pelos problemas de sucessão familiar no comando de suas empresas e que
uma delas, particularmente, exigia sua presença em
um momento de decisão. Sarney desqualificou o argumento, invocando o interesse público. Em um clima de intensa comoção, Ermírio então recitou um
argumento definitivo, de razão pessoalíssima, para não
aceitar o Ministério. As anotações, depoimentos e
inconfidências obtidas sobre o episódio não revelam
esse fundamental argumento. O que ninguém também nunca soube explicar é porque Antônio Ermírio
não explicitou mais firmemente sua recusa antes da
conversa com Sarney. Mistééérioos.
A alternativa dada a Sarney para o nome de Ermí-
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rio de Moraes foi sua antítese: o embaixador Marcílio
Marques Moreira, que veio, viu, disse e pulou fora.
Achava tudo bom, tudo muito bem, mas considerava
que a política tocada pelo ministro Maílson da Nóbrega era correta, e que, se pacto existisse, seria para
sustentá-la contra todas as correntezas. Reforçava o
argumento, além disso, com a alegação de que teria
dificuldades de apresentar à comunidade financeira
dos Estados Unidos um quarto ministro da Fazenda
na gestão Sarney. O Presidente já esgotado com tanta
pactância, recolheu os flaps e preparou-se para embarcar no Plano Verão, sem qualquer convicção. Os
mosqueteiros já não tinham uma alternativa. O pacto
tinha sido assado de vez.

Anexo I

Compromisso Social pelo Combate à Inflação
e a Retomada do Crescimento da Economia
Os dirigentes das entidades de classe representativas dos trabalhadores e dos empresários, signatários
deste compromisso, conscientes da gravidade da crise
econômica e de seus desdobramentos sociais, atuais
como futuros iniciam este entendimento em espírito
construtivo e de cooperação com vistas a uma atuação
consensual que contemple o combate à inflação mediante a institucionalização de mecanismos de decisão
tripartite e paritários, destinados a definir, planejar e
acompanhar uma política econômica nacional direcionada para a recuperação da capacidade de investimento dos setores produtivos, a geração de novos empregos e o crescimento do mercado de consumo interno e
dos salários:
1) A crise econômica brasileira, que põe em risco a
tranqüilidade social e a construção da democracia, é
conseqüência, principalmente, de um processo histórico em que se restringiram os direitos inerentes ao exercício da cidadania na definição e condução dos destinos da Nação;
2) Além desse processo, o Brasil foi atingido pelas
transformações ocorridas no mundo, durante as últimas décadas, no plano geopolítico, na estrutura do

comércio e no sistema financeiro, adequando-se a sucessivas reestruturações externas que vieram a redundar, internamente, nas atuais e insuportáveis dificuldades econômicas;
3) A superação da crise não depende, pois, exclusivamente, de iniciativas ou da ação do governo federal,
mas exige a participação e cooperação de todos os segmentos sociais envolvidos no processo de produção de
bens e serviços na economia, bem como das demais
forças sociais e políticas;
4) A institucionalização desta participação é um imperativo de afirmação da cidadania, notadamente em
relação à trabalhadora, que vê firmar-se seu direito de
participar na definição das regras e dos objetivos econômicos e sociais da Nação, num momento em que,
pela primeira vez em nossa História, o povo brasileiro
está empenhado em realizar um projeto de democracia
política autêntico, iniciado com a consagração na nova
Constituição do conceito de participação popular no
processo legislativo;
5) Na elaboração constitucional manifestaram-se conflitos que, em decorrência da crise conjuntural, tendeABRIL • MAIO • JUNHO 2005 139
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ram a agravar-se, tais conflitos, sendo uma expressão
natural de uma sociedade aberta e pluralista, não comprometem a Constituição como reflexo do sentimento
nacional, sintetizado na convicção de que a democracia é o objetivo comum e, portanto, fundamento da
paz social, e de que nenhuma solução para os nossos
problemas atenderá ao autêntico interesse nacional se
implicar desvios extremistas, mesmo porque, no texto
constitucional elaborado, estão estabelecidos os mecanismos e as regras indispensáveis a seu permanente
aperfeiçoamento;
6) A promulgação da Constituição não marcará o término do processo de desenvolvimento político, social
e econômico do País, mas há de assinalar o início da
participação efetiva da cidadania na definição dos rumos nacionais.
Em face destes pressupostos, os signatários deste Compromisso Social, movidos pelo sentimento de dever perante as forças sociais que representam e perante o
conjunto da Nação, comprometem-se a:
a) Participar na elaboração e apoiar um programa de
emergência, definido a partir de um entendimento social amplamente negociado, visando a um rápido e eficaz controle da inflação, através de uma política de
rendas de âmbito geral, eqüitativa na distribuição dos
ônus como na proteção de interesses legítimos, sem
implicar privilégios de grupos ou de categorias econômicas;
b) Orientar o programa econômico de acordo com os
seguintes objetivos prioritários:
- impedir a continuação da queda do poder aquisitivo
dos salários e, por mecanismos negociais, revertê-la,
sem prejuízo dos acordos e convenções nas datas-base
das categorias profissionais;
- afastar a perspectiva de desemprego, sinalizada pela
virtual estagnação de amplos setores da atividade econômica, e promover as condições necessárias à retomada dos investimentos produtivos;
- retomar os níveis históricos de investimentos nos
setores de infra-estrutura básica, hoje a cargo do Es140 REPRISE
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tado, cuja descapitalização e deterioração afetam as
condições gerais de funcionamento eficiente da economia, e implementar um programa de construção
habitacional;
- fiscalizar o programa de saneamento e reorganização
das finanças governamentais, e contribuir na definição
de um programa de recuperação da eficiência das administrações públicas;
- superar a crise geral da economia através de soluções
não-convencionais para o seu maior ponto de estrangulamento, a dívida externa, definindo mecanismos que
conciliem este objetivo com a política de rendas a ser
traçada e o programa proposto de retomada dos investimentos.
Conscientes de que o êxito desta iniciativa não dependerá apenas de nós, mas do apoio público e da credibilidade com que revestirá em função da adesão e da
participação de todas as forças vivas da sociedade brasileira, os signatários deste Compromisso Social resolvem:
I – Com vistas à racionalização dos procedimentos para
implementação das medidas propostas neste documento, adotar a seguinte organização:
1) institucionalizar plenário de dirigentes formado pelos titulares ou representantes formais das entidades de
representação dos trabalhadores e dos empresários.
2) criar Comitê Executivo de Dirigentes, formado
por indicação do Plenário, para rever, aproveitar ou
rejeitar os documentos encaminhados pela Coordenadoria Técnica, antes de submetê-los à decisão do Plenário;
3) instituir Coordenadoria Técnica indicada pelos integrantes do Plenário;
II – Determinar que o Comitê Executivo de Dirigentes entre imediatamente em contato com os poderes
Executivo e Legislativo, Partidos Políticos e outras instituições representativas da sociedade, com vistas a assegurar a plena viabilidade, no menor prazo possível,
deste Compromisso Social.
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Anexo II

Minuta com alguns dos grandes pontos do pronunciamento
– nunca dito – sobre a Reforma Ministerial
Dirijo-me à Nação neste momento, sob inspiração
de Deus, para assinar o capítulo final da transição política, que se completará com a escolha popular, em
eleições livres e democráticas, de meu sucessor na Presidência da República (...)

- Ministério do Desenvolvimento Econômico, reunindo Indústria e Comércio, Agricultura e Reforma Agrária e Interior, absorvendo, como braços operativos, o
Banco do Brasil e o BNDES, o Banco do Nordeste e o
Banco da Amazônia.

É urgente adaptar ao novo modelo federativo as relações políticas e administrativas entre as diferentes instâncias de governo, a fim de que se assegurem condições de
efetiva governabilidade aos Estados e Municípios. Se estas instâncias, mais próximas do cidadão, fracassarem em
sua capacidade de prestação de serviços públicos essenciais à população, fracassará também a Constituição-cidadã. Nada de pior poderia acontecer para o futuro da democracia no País do que a frustração resultante de não se
reconhecerem, nas relações práticas da vida diária, direitos que a carta constitucional assegura” (...)

- Ministério da Infra-Estrutura, reunindo Minas e Energia, Transportes e Comunicações.

Impõe, pois, a Constituição a iniciativa de promover imediata e profunda reforma estrutural na máquina
do governo a fim de adequá-la às funções redefinidas
no plano institucional. Essa reforma do Estado, em
sua inspiração dominante, visa a reforçar as funções
da União como fonte emissora das políticas gerais, ao
mesmo tempo em que dará maior flexibilidade à máquina pública na sua articulação com estados e municípios. Assim, estou reduzindo ao limite necessário, nos
moldes da Constituição, o número dos ministérios, ao
mesmo tempo em que reoriento suas funções de acordo com a moldura institucional e o tempo histórico em
que estamos ingressando.
Na nova estrutura, para dar maior uniformidade e
facilitar a coordenação de políticas afins, desaparecem
treze ministérios, substituídos por quatro que incorporam as estruturas e funções dos demais, a saber:
- Ministério do Desenvolvimento Social, reunindo Previdência, Assistência Social, Saúde e Habitação.
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- Ministério da Educação, reunindo Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
O Ministério da Justiça tem suas funções redefinidas com ênfase em seu papel de coordenação política do governo. O SNI passa a ser uma Assessoria de
Informações da Presidência da República. O Ministério do Planejamento se transforma em Secretaria da
Presidência, com a função de coordenar o planejamento estratégico do governo nas áreas social e econômica.
O Ministério da Fazenda tem redefinidas suas funções para concentrar-se nas de arrecadação e pagamentos do Tesouro, tendo como principais órgãos vinculados o Banco Central e a Secretaria da Receita Federal.
Preservem-se da estrutura atual os ministérios militares, as Casas Civil e Militar e o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério do Trabalho se transforma em Ministério do Compromisso Social com a função de articular a ação do governo no campo das relações sociais e trabalhistas (...) Cria-se a Secretaria da
Reforma do Estado.
Não me submeti a critérios político-partidários,
mas não os desprezei. Não seria prudente nem desejável dar conotação partidária ao governo que terá como
missão histórica fechar a transição política (...).
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