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enhum mistério: financiam campanhas eleitorais aqueles que têm interesses e recursos. Vale dizer, participam das campanhas os que pos-

suem recursos para investir, pois que, interesses, até os eremitas cultivam alguns. Os
eleitores estão interessados em que seus
candidatos sejam eleitos. Eles colaboram
para a vitória depositando um voto, o eleitor
minimalista, e distribuindo propaganda, fazendo reuniões em casa, comparecendo a
comícios, no caso de eleitores militantes, ou,
ainda, contribuindo com dinheiro. Existem regras para tudo isso, desde a maneira correta
de votar, aos modos e momentos da propaganda, até como e quanto oferecer em dinheiro. Nem todo mundo dispõe de sobra de tempo para comprometer-se com o dia-a-dia de
uma competição, assim como não são muitos os aptos a destinar recursos financeiros
para este ou aquele candidato. A contribuição monetária para campanhas eleitorais,
regulada, legal e pública, é, em princípio, tão
legítima como qualquer outra forma de participação nos países em que existe financiamento privado de campanhas políticas. Nenhuma candidatura é, em princípio, perversa
por ser privadamente financiada.

Wanderley Guilherme
dos Santos
CIENTISTA POLÍTICO
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lém de recursos privados há sempre uma
parcela de contribuição pública nas disputas
eleitorais. Trata-se do custo contábil da infra-estrutura material e humana das eleições
pago pela sociedade. Urnas, mesas receptoras, juízes eleitorais, mesários, policiamento, transporte, alimentação, cadastros, entre tantos itens,
constituem parte do financiamento público das campanhas
que, no caso brasileiro, inclui ainda o subsídio implícito no
horário gratuito de propaganda eleitoral das rádios e redes de televisão. A avalanche eleitoral no Brasil moderno
levou o número de eleitores aos 115 milhões e poucos
registrados na campanha presidencial de 2002, correspondendo a 65,7% da população. Seguiu-se aumento substancial no número de seções eleitorais, chegando a um
total de 320 458 locais de captação de votos, espalhados
pelos 5 657 municípios brasileiros. Houve concomitante
acréscimo em todos os mencionados itens de custos. O
voto não é gratuito para o eleitor, tendo sido pago por ele
valores que em algumas unidades da federação correspondiam a mais de uma refeição. Em Roraima, segundo o relatório das eleições de 2002 do Tribunal Superior Eleitoral, o custo unitário de cada voto alcançou a cifra de R$
34,76, R$ 7,14, em Santa Catarina, e R$ 5,48, no Rio
Grande do Sul. Na média, o financiamento público do voto,
em 2002, foi de R$ 6,77. Multiplique este valor pelo número total de votos e o leitor verá que a participação dos
recursos públicos no financiamento das eleições, inclusive
em parte das campanhas individuais, não é algo a ser desconsiderado.
Imagina-se que o financiamento público democratiza as campanhas e que o investimento privado introduz
desequilíbrios na competição. A hipótese é verdadeira
em relação às eleições proporcionais, mas, no Brasil, já
não é tão claro que o seja nas eleições majoritárias.
Todos os grandes setores econômicos contribuem para
as campanhas à Presidência da República, aos gover-
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nos estaduais e às prefeituras, mas não participam com
a mesma ponderação intra-setorial, nem é bem dividida entre os diversos candidatos. Mais significativamente, não destinam recursos de forma eqüitativa aos diferentes níveis de competição – Presidência da República
ou prefeituras.
A tabela 1 dispõe os valores entregues por 21 setores
econômicos (descontada, portanto, a rubrica “outros”) às
campanhas presidenciais de 2002 e municipais de 2004.
A última coluna divide o total da contribuição de cada
setor às campanhas presidenciais pelo que os mesmos
setores destinaram às campanhas para prefeitos, em
2004, e apresenta os resultados em percentuais. O valor
acima de 100% indica quanto o setor sobreestimou as
campanhas presidenciais comparativamente ao que investiu nas municipais. A tabela 2 inverte a divisão e identifica qual conjunto de setores favoreceu comparativamente
mais às campanhas para prefeituras. As listas de preferência, por ordem decrescente de viés no financiamento,
são as seguintes:
a) investiram preferencialmente nas campanhas presidenciais: têxtil, couro e vestuário; químico e petroquímico;
comunicações; eletroeletrônico; fabricação de veículos e
peças; energia; metalúrgico; financeiro; mineração; siderúrgico; bebidas e alimentos; papel e celulose; farmacêutico; plásticos e borracha.
A distorção na estrutura de financiamento a campanhas dos dois últimos setores é relativamente pequena e
não seria exagero de interpretação considerar que colaboraram de forma equivalente para os dois níveis de competição. Mas a composição estrutural da lista revela que a
participação privada no financiamento de campanhas eleitorais se rege pela distribuição constitucional de competências. É no nível federal que se tomam as decisões relevantes sobre os setores discriminados. O mesmo resultado
aparece no conjunto de setores que privilegiaram, comparativamente, as campanhas de prefeitos.

Imagina-se que o financiamento público democratiza as campanhas e que o investimento privado
introduz desequilíbrios na competição. A hipótese é verdadeira em relação às eleições
proporcionais, mas, no Brasil, já não é tão claro que o seja nas eleições majoritárias
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TABELA 1

RANKING DE SETORES POR ORDEM DA RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 2002/2004
SETOR
Têxtil, couro e vestuário
Químico e petroquímico
Comunicações
Eletroeletrônico
Fabricação de veículos e peças
Energia
Metalúrgico
Financeiro
Mineração
Siderúrgico
Bebidas e Alimentos
Papel e celulose
Farmacêutico
Plásticos e borrachas
Comércio
Transporte
Construção Civil e Imobiliário
Açúcar e álcool
Agropecuário
Serviços
Madeireiro
Outros
TOTAL

CONTRIBUIÇÃO 2002
PRESIDENTE
3.600
5.880
5.310
570
1.330
1.000
1.550
21.530
850
6.580
4.450
5.630
1.050
1.520
2.450
800
7.230
150
300
410
50
72.240

CONTRIBUIÇÃO 2004
PREFEITOS

RELAÇÃO
(2002/2004) %

250
957
1.057
160
400
385
650
10.100
445
3.495
2.431
3.113
815
1.429
3.158
1.142
23.048
574
2.226
3.241
188
2.980
62.243

1440,0%
614,4%
502,4%
356,3%
332,5%
259,7%
238,5%
213,2%
191,0%
188,3%
183,0%
180,9%
128,8%
106,4%
77,6%
70,1%
31,4%
26,1%
13,5%
12,7%
0,0%
1,7%
116,1%

Conclusões - Estudo da Relação entre as Contribuições de 2002 e 2004
14 setores (linhas escuras) contribuíram proporcionalmente mais para Presidente em 2002 do que para Prefeito em 2004

TABELA 2

RANKING DE SETORES POR ORDEM DA RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 2004/2002
SETOR
Madeireiro
Serviços
Agropecuário
Açúcar e álcool
Construção Civil e Imobiliário
Transporte
Comércio
Plásticos e borrachas
Farmacêutico
Papel e celulose
Bebidas e Alimentos
Siderúrgico
Mineração
Financeiro
Metalúrgico
Energia
Fabricação de Veículos e peças
Eletroeletrônico
Comunicações
Químico e petroquímico
Têxtil, couro e vestuário
Outros
TOTAL

CONTRIBUIÇÃO 2002
PRESIDENTE
410
300
150
7.230
800
2.450
1.520
1.050
5.630
4.450
6.580
850
21.530
1.550
1.000
1.330
570
5.310
5.880
3.600
50
72.240

CONTRIBUIÇÃO 2004
PREFEITOS

RELAÇÃO
(2004/2002) %

188
3.241
2.226
574
23.048
1.142
3.158
1.429
815
3.113
2.431
3.495
445
10.100
650
385
400
160
1.057
957
250
2.980
62.243

Indefinido
790,41%
742,00%
382,67%
318,78%
142,74%
128,92%
94,01%
77,62%
55,28%
54,64%
53,12%
52,35%
46,91%
41,94%
38,50%
30,08%
28,07%
19,90%
16,28%
6,94%
5.959,30%
116,06%

Conclusões - Estudo da Relação entre as Contribuições de 2002 e 2004
7 setores (linhas escuras) contribuíram proporcionalmente mais para Prefeito em 2004 do que para Presidente em 2002
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TABELA 3

CONTRIBUIÇÕES POR CANDIDATO - CAMPANHA PARA PRESIDENTE, 2002

SETOR

%
PIB

CONTRIBUIÇÃO
(R$MIL)

LULA
(R$mil)

Bebidas e Alimentos
Têxtil, couro e vestuário
Siderúrgico
Papel e celulose
Financeiro
Plásticos e borrachas
Comunicações
Mineração
Farmacêutico
Fabricação de veículos e peças
Metalúrgico
Açúcar e álcool
Químico e petroquímico
Eletroeletrônico
Construção civil e Imobiliário
Transporte
Comércio
Energia
Serviços
Agropecuário
Madeireiro
Outros
TOTAL

0,9%
0,8%
1,7%
1,5%
7,0%
0,8%
3,2%
0,6%
0,9%
1,1%
1,4%
0,2%
9,8%
1,0%
17,4%
2,5%
7,7%
3,3%
10,4%
9,9%
0,7%
82,6%

4.450
3.600
6.580
5.630
21.530
1.520
5.310
850
1.050
1.330
1.550
150
5.880
570
7.230
800
2.450
1.000
410
300
50
72.240

1.600
2.650
2.050
860
6.080
500
2.050
300
950
680
1.300
150
2.630
370
2.490
800
1.100
1.000
100
300
27.960

b) investiram preferencialmente nas campanhas às prefeituras: madeireiro; serviços; agropecuário; açúcar e álcool; construção civil e setor imobiliário; transporte; comércio.
Interesse maior em diferentes níveis de governo não
impede que a participação se dê em todos eles, por um
lado, nem, por outro, que a preferência por um ou outro
dos candidatos transpareça de maneira sutil. Observe a
tabela 3. Praticamente todos os setores preocupados, antes de tudo, com as decisões federais contribuíram financeiramente para as campanhas dos três principais candidatos: Lula, Serra e Ciro. Mas só a candidatura Lula recebeu recursos de todos os 21 setores.

%
(setor)

SERRA
(R$mil)

%
(setor)

CIRO
(R$mil)

36,0%
1.000 22,5% 1.350
73,6%
200
5,6%
750
31,2%
1.680 25,5% 2.600
15,3%
3.890 69,1%
880
28,2% 12.750 59,2% 2.700
32,9%
820 53,9%
200
38,6%
1.910 36,0% 1.350
35,3%
550 64,7%
90,5%
100
9,5%
51,1%
650 48,9%
83,9%
250 16,1%
100,0%
0,0%
44,7%
1.700 28,9% 1.550
64,9%
200 35,1%
34,4%
750 10,4% 2.120
100,0%
0,0%
44,9%
1.150 46,9%
100
100,0%
0,0%
24,4%
150 36,6%
100,0%
0,0%
0,0%
50 100,0%
38,7% 27.800 38,5% 13.600

GAROTINHO

%
(R$mil)
%
(setor)
(setor)
30,3%
500
20,8%
39,5%
250
15,6%
12,5%
13,2%
25,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
26,4%
0,0%
29,3% 1.870
0,0%
4,1%
100
0,0%
0,0%
160
0,0%
0,0%
18,8% 2.880

11,2%
0,0%
3,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
25,9%
0,0%
4,1%
0,0%
39,0%
0,0%
0,0%
4,0%

Observe mais. Não obstante haverem contribuído para
mais de um candidato, a distribuição dos recursos setoriais
não foi neutra. Lula recebeu 90% da contribuição do setor
farmacêutico, 84% do setor metalúrgico, 74% do setor de
têxtil, couro e vestuário e 51% do setor de fabricação de
veículos e peças. Serra recebeu 69% dos recursos provenientes do setor de papel e celulose, 65% do setor de mineração, 59% do setor financeiro (que destinou somente
28% à campanha de Lula) e 54% do setor de plásticos e
borracha. Ciro foi bem aquinhoado pelos setores de bebidas e alimentos, siderúrgico, construção civil e químico e
petroquímico. Os setores de bebidas e alimentos (pouco),
serviços e construção civil e imobiliário respondem pelos

Interesse maior em diferentes níveis de governo não impede que a participação se dê em todos eles, por
um lado, nem, por outro, que a preferência por um ou outro dos candidatos transpareça de maneira sutil
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TABELA 4

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO POR CANDIDATO - CAMPANHA PARA PRESIDENTE, 2002
%
PIB

SETOR
Bebidas e Alimentos
Têxtil, couro e vestuário
Siderúrgico
Papel e celulose
Financeiro
Plásticos e borrachas
Comunicações
Mineração
Farmacêutico
Fabricação de Veículos e peças
Metalúrgico
Açúcar e álcool
Químico e petroquímico
Eletroeletrônico
Construção Civil e Imobiliário
Transporte
Comércio
Energia
Serviços
Agropecuário
Madeireiro
Outros
TOTAL

CONTRIBUIÇÃO
(R$MIL)

0,9%
0,8%
1,7%
1,5%
7,0%
0,8%
3,2%
0,6%
0,9%
1,1%
1,4%
0,2%
9,8%
1,0%
17,4%
2,5%
7,7%
3,3%
10,4%
9,9%
0,7%

4.450
3.600
6.580
5.630
21.530
1.520
5.310
850
1.050
1.330
1.550
150
5.880
570
7.230
800
2.450
1.000
410
300
50
72.240

82,6%

LULA

SERRA

CIRO

GAROTINHO

5,7%
9,5%
7,3%
3,1%
21,7%
1,8%
7,3%
1,1%
3,4%
2,4%
4,6%
0,5%
9,4%
1,3%
8,9%
2,9%
3,9%
3,6%
0,4%
1,1%
0,0%
0,0%
100%

3,6%
0,7%
6,0%
14,0%
45,9%
2,9%
6,9%
2,0%
0,4%
2,3%
0,9%
0,0%
6,1%
0,7%
2,7%
0,0%
4,1%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,2%
100%

9,9%
5,5%
19,1%
6,5%
19,9%
1,5%
9,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
11,4%
0,0%
15,6%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

17,4%
0,0%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
64,9%
0,0%
3,5%
0,0%
5,6%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

% de Contribuição do Candidato: % de Contribuição do Setor sobre o Total de Contribuições do Candidato

TABELA 5

PORCENTAGEM DE CONTRIBUIÇÃO POR CAPITAL - CAMPANHA PARA PREFEITOS, 2004
%
PIB

Total
Brasil
(R$mil)

SP

Açúcar e álcool
0,2%
574 0,3%
Bebidas e
alimentos
0,9% 2.431 1,4%
Siderúrgico
1,7% 3.495 3,4%
Papel e celulose
1,5% 3.113 8,0%
Plásticos e borrachas
0,8% 1.429 4,4%
Financeiro
7,0% 10.100 31,2%
Construção Civil
e Imobiliário
17,4% 23.048 37,0%
Farmacêutico
0,9%
815 0,2%
Mineração
0,6%
445 0,0%
Transporte
2,5% 1.142 0,6%
Metalúrgico
1,4%
650 2,0%
Comércio
7,7% 3.158 2,2%
Fabricação de
veículos e peças
1,1%
400 0,0%
Comunicações
3,2% 1.057 1,0%
Têxtil, couro
e vestuário
0,8%
250 0,0%
Serviços
10,4% 3.241 6,3%
Madeireiro
0,7%
188 0,0%
Agropecuário
9,9% 2.226 0,6%
Eletroeletrônico
1,0%
160 0,0%
Energia
3,3%
385 1,2%
Químico e
petroquímico
9,8%
957 0,3%
Outros
2.980 0,0%
TOTAL
82,6% 62.243 100%

AM

PR

GO

RJ

PA

MG

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

16,3%
1,1%
0,0%
0,0%
2,2%

0,0%
2,3%
3,3%
6,1%
13,2%

22,0%
6,5%
0,0%
3,3%
0,0%
13,0%

49,2% 36,5% 53,1% 24,0% 13,2% 22,8%
0,0% 2,9% 0,0% 4,6% 0,0% 0,0%
0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 10,2% 0,0%
4,4% 1,3% 4,2% 2,2% 12,8% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5,4% 12,0% 10,4% 18,0% 4,6% 2,8%

INVESTIMENTO

AL

PE

Outros

0,0%

0,8%

0,0% 0,0%
0,0% 11,7%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 2,9%

6,1%
6,2%
5,3%
0,6%
3,7%

0,0% 22,3%

4,9% 2,0% 12,5% 1,1% 2,8%
2,9% 0,0% 6,7% 18,6% 50,1%
0,6% 4,9% 0,0% 7,3% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,7% 19,5% 0,0% 21,3% 1,7%

8,5% 60,9% 44,5%
0,0% 0,0% 2,1%
0,0% 0,0% 1,3%
0,0% 0,0% 1,3%
0,0% 8,8% 0,0%
2,2% 0,0% 3,5%

0,0%
0,7%

3,5% 0,0%
0,0% 11,7%

0,0%
0,0%

0,0%
1,7%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

2,1%
2,9%

0,0%
3,6%
0,0%
0,0%
2,8%
0,0%

0,0% 0,0%
4,1% 0,0%
1,2% 0,0%
2,3% 21,0%
0,0% 0,0%
0,0% 1,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%

0,0%
4,1%
5,1%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
1,6%
0,0%
9,3%
0,0%
0,0%

0,0% 0,0%
3,1% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 53,6%
1,7% 0,0%
0,0% 0,0%

0,0%
7,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2,1%
8,4%
0,1%
0,8%
0,0%
0,0%

0,0% 15,0% 13,4% 4,4%
0,0% 0,0% 0,0% 3,5%
100% 100% 100% 100%

0,2%
7,9%
100%

4,9%
23,7%
100%

1,2%
4,0%
100%

0,0%
1,8%
100%

0,0% 0,0%
4,9% 21,0%
100% 100%

% de Contribuição do Estado: % de Contribuição do Setor sobre o Total de Contribuições do Estado
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São quatro ou cinco os setores econômicos que sustentam as campanhas presidenciais no
Brasil, sobressaindo o papel alimentador do setor financeiro

principais itens na distribuição de recursos para a candidatura Garotinho.
O peso ponderado do setor privado no financiamento
das campanhas presidenciais é, todavia, distinto do sugerido pelo volume nominal de reais. O que vale, realisticamente, é a ponderação que a contribuição de cada setor
tem na economia total das campanhas. A tabela 4 apresenta porcentagens representadas pela contribuição nominal dos setores no total do financiamento privado. Lula e
Serra têm uma estrutura de financiamento bem mais diversificada do que Ciro e Garotinho, cada setor não representando mais do que 10% do total do financiamento
recebido, à exceção de um deles, no caso de Lula, e de
dois, no caso de Serra. O setor financeiro foi o principal
financiador das campanhas de Serra, Lula e Ciro, nesta
ordem, e ignorou a candidatura Garotinho. Embora tenha
recebido 28% do total das contribuições do setor financeiro, a quantia correspondeu a 22% da arrecadação total de
recursos da campanha Lula. No caso de Serra, os 59% do
total distribuído pelo setor converteram-se em 46% de sua
arrecadação, reforçada pelos 14% do setor de papel e
celulose. O setor financeiro contribuiu com 20% do total
das receitas arrecadado pela campanha de Ciro, auxiliado
por quantias equivalentes a mais de 10% desse total pelos
setores siderúrgico, químico e petroquímico, construção civil
e imobiliário. A última coluna da tabela demonstra que a
candidatura Garotinho sustentou-se, basicamente, com
aportes da construção civil, em primeiríssimo lugar, e do
setor de bebidas e alimentos.
Por mais importante que seja a pulverização de contribuições, é inescapável concluir que são quatro ou cinco os
setores econômicos, isto é, as empresas individuais que
compõem esses setores, a sustentar as campanhas presidenciais no Brasil, sobressaindo o papel alimentador do
setor financeiro. Os gastos exuberantes da competição, os
interesses comerciais de programação e divulgação, o
poder discricionário controlado pelos secretários de finan-
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ças, além de parte dos ilícitos potenciais, devem-se ao volume de recursos postos à disposição dos concorrentes.
POR QUE RAZÃO NÃO SE CONTEMPLA, NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROIBIR A PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NAS CAMPANHAS ELEITORAIS?
As campanhas às prefeituras atraem prioritariamente
outros setores. A tabela 5 mostra o peso ponderado da
contribuição de cada um deles nas campanhas para prefeito das capitais de 10 estados, englobando-se as demais
na rubrica “outras”. Agora sobressaem as empresas de
construção civil e do setor imobiliário, as empresas de transporte, agropecuárias, comércio, com algumas peculiaridades locais, como siderurgia em Minas Gerais e no Rio
Grande do Sul, açúcar e álcool, em Alagoas, e bebidas e
alimentos, no Pará. Mas lá aparece, outra vez, o enorme
peso do setor financeiro na sustentação das campanhas
em várias capitais; por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais, estados que detêm os três maiores colégios eleitorais do país.
Admita-se a hipótese da benevolência máxima, a de
que o interesse de todos os setores não seja o de obter
legislação favorável a si próprio – o que é legítimo em
sistemas plurais e competitivos –, mas simplesmente o de
que o governo seja neutro em relação aos movimentos
competitivos do mercado não-político. Teoricamente, esse
seria o estado laissez-fairiano. Que seja. Por simetria, por
que não apoiar a existência de um estado político laissezfairiano, isto é, no qual a competição pelos postos de mando fosse adubada por recursos difusos, dispersos, salvaguardada por uma Comissão de Defesa da Política Pluralista, repressora das tentativas de controle desse especial
mercado de ações – o voto? Releia o trecho em garrafais
acima. Reflita.
leex@iis.com.br

PESQUISA E CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS PRIMÁRIOS: MÔNICA SINELLI

FOTOS DE MARCELO CARNAVAL
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á destino, e grande parte dele está nas mãos de Deus. Somente a

família é confiável. Se o governo não fizer a parte dele, então não há
por que fazer a sua parte. A primeira frase expressa uma visão de
mundo fatalista, a segunda, o familismo, e a terceira revela falta de
espírito público. Estas características já foram identificadas por cientistas sociais como atributos marcantes das sociedades mediterrâneas e
ibéricas. O fatalismo religioso de origem católica, a grande importância da família nas relações sociais e a noção de que o espaço público
não é de ninguém povoam as interpretações sobre estas sociedades.
Apesar da mistura, o Brasil é uma invenção portuguesa com certeza.
Tem na sua origem o fatalismo, o familismo e a aversão à noção republicana de espaço público.
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contraste é grande com a matriz social
anglo-saxã de origem protestante. A predestinação calvinista os fez agir no mundo por meio do trabalho. Lá, o indivíduo
tudo pode, principalmente quando em associação a outros indivíduos. A extrema mobilidade geográfica só é possível porque os laços familiares, quando comparados com
outras relações de confiança, não são demasiado superiores. Também lá, a palavra community tem um significado bem diferente da nossa “comunidade”, muitas vezes
eufemismo para favela ou área de moradias populares.
Community é um espaço sobre o qual todos têm responsabilidade.
O que é atribuído ao molde religioso – católico versus
protestante – pode também ser associado ao esforço educacional. As sociedades anglo-saxãs empreenderam um
dos maiores esforços educacionais de que se tem notícia.
Segundo versões bastante massificadas da teologia protestante a ignorância é obra do demônio, é prima-irmã de
satanás. São em sociedades pouco escolarizadas que se
encontram mais freqüentemente fatalistas avessos ao espaço público.
De fato, no Brasil, o fatalismo está muito disseminado.
É a mentalidade dominante da população. Simplesmente

INTELIGÊNCIA
1/3 dos adultos acredita que Deus decide o destino dos
homens, sem espaço para a mão humana (tabela 1).
Esta proporção, quando adicionada aos 28% que acham
que apesar do destino estar nas mãos de Deus, o homem
tem uma pequena capacidade de modificá-lo, totaliza 60%
da população acreditando que grande parte do que acontece com os homens está fora de seu controle. No extremo
oposto do fatalismo há apenas 14% da população adulta
brasileira acreditando que não há um desígnio além da
capacidade humana de definir a sua própria vida.
O fatalismo é menos difundido do que a confiança na
família. Nada menos do que 84% dos brasileiros confiam
na família. Esta proporção só faz sentido quando comparada com a confiança nas pessoas que são de fora da
família. Quem mais se aproxima, amigos e colegas de
trabalho, estão a uma distância quilométrica na principal
unidade de medição da opinião pública: 54 pontos percentuais abaixo! (tabela 2)
Somente 30% das pessoas confiam nos amigos ou nos
colegas de trabalho. Uma proporção ainda menor confia
nos vizinhos e na maioria das pessoas. Isto ajuda a entender por que grande parte do capitalismo nativo está baseado em relações econômicas familiares. Não é raro encontrar pequenos negócios, bares, restaurantes, lancho-

Tabela 1

O fatalismo do brasileiro
Deus decide o destino

32

Deus decide o destino, mas as pessoas
podem mudá-lo um pouco

28

Deus decide o destino, mas as pessoas
podem mudá-lo muito

24

Não há destino, as pessoas decidem
tudo sobre suas vidas

14

NS/NR

3

Tabela 2

Não confie em ninguém que não seja da sua família

38
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Confiança
na família

Confiança
nos amigos

Confiança
nos vizinhos

Confiança
nos colegas
de trabalho

Confiança
na maioria
das pessoas

Não confia

16

70

77

70

85

Confia

84

30

23

30

15
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netes, pequenas lojas, nos quais a “caixa registradora” só
pode ser ocupada por parentes, mesmo que isto signifique
perda de eficiência, compensada pelo ganho de confiança. Imagine-se entregar “o caixa” para um amigo, conhecido, ou mesmo um profissional.
Além do fatalismo e da extrema confiança na família
quando ela é comparada com outras relações sociais, o
brasileiro médio prefere agir apenas após o governo fazer
a sua parte. De fato, pouco mais da maioria da população,
56%, acha que só deve colaborar com o governo caso o
governo cuide do que é público (tabela 3).
Apenas 41% estão dispostos, a princípio, a dar sua cota
de sacrifício para fazer parte do que o governo não faz.
Não cabe aqui discutir os porquês disto, ou a racionalidade desta visão de mundo. Em uma situação como a brasileira, que separa de forma muito clara a sociedade do
Estado, e na qual a sociedade se vê explorada pelo Estado,
é lógico nutrir sentimentos não republicanos. Porém, mais
do que justificar esta maneira de pensar, cabe refletir sobre quais as conseqüências disto para o funcionamento da
sociedade e o que pode ser feito para mitigar mentalidades que sejam um obstáculo para que o Brasil se transforme em uma sociedade plenamente moderna. Ao analisar

INTELIGÊNCIA
o perfil deste fenômeno – o que será feito adiante – está
sendo dado um passo importante para combatê-lo.
O perfil do fatalismo
Os dados mostram que o fatalismo é mais forte nas
regiões Norte e Nordeste e mais fraco no Sudeste e no
Sul. É no Sul do Brasil que apenas 26% da população acreditam que todo o destino está nas mãos de Deus. Esta proporção contrasta muito com os 40% da Região Nordeste e
os 42% do Norte do país (tabela 4).
Sudeste e Sul são as regiões mais desenvolvidas. As
capitais são mais ricas do que as cidades que não são
capitais. Assim, da mesma maneira, os habitantes das capitais tendem a ser menos fatalistas do que aqueles que
moram nas demais cidades (tabela 5).
As diferenças entre gerações são mais acentuadas do
que as diferenças entre as capitais e as não-capitais e são
equivalentes às diferenças entre as grandes regiões do
Brasil. Nas duas faixas de idade que dividem os que estão
entre 18 e 34 anos, somente 29% colocam todo o destino nas mãos de Deus. É também nestes grupos de idade
que estão as maiores proporções dos que acham que não
há destino.

Tabela 3

Espírito público
Deve-se colaborar com o governo
mesmo quando ele não cuida do que é público

41

Só se deve colaborar com o governo
quando ele cuida do que é público

56

NS/NR

3

Tabela 4

O fatalismo por região do Brasil
Deus decide
o destino

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo um pouco

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo muito

Não há destino,
as pessoas
decidem tudo
sobre suas vidas

Norte

42

30

17

12

Centro-Oeste

35

30

23

12

Nordeste

40

29

20

11

Sudeste

29

28

27

17

Sul

26

28

30

16
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Tabela 5

As capitais são menos fatalistas do que as não-capitais
Deus decide
o destino

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo um pouco

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo muito

Não há destino,
as pessoas
decidem tudo
sobre suas vidas

Não-capital

34

29

23

14

Capital

30

27

28

16

Tabela 6

As gerações estão divididas.
Ao contrário dos mais jovens, os mais velhos são muito fatalistas
Deus decide
o destino

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo um pouco

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo muito

Não há destino,
as pessoas
decidem tudo
sobre suas vidas

18 a 24

29

29

26

16

25 a 34

29

28

26

17

35 a 44

34

30

25

11

45 a 59

33

28

23

16

60 ou mais

40

27

21

12

Tabela 7

Aumente-se a escolaridade, diminua-se o fatalismo
Deus decide
o destino

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo um pouco

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo muito

Não há destino,
as pessoas
decidem tudo
sobre suas vidas

Analfabeto

51

24

18

7

Até 4ª série

47

29

15

9

De 5ª a 8ª série

36

32

18

13

2º grau

23

32

30

16

Superior ou mais

9

17

47

27

Por outro lado, aqueles que têm 60 anos ou mais são
os mais fatalistas: 40% consideram que todo o destino é
obra divina. Nesta faixa de idade, somente 1/3 acredita
que ou não há destino, ou grande parte do destino é controlado pelos homens e apenas uma pequena parte está
nas mãos de Deus (tabela 6).
A maior distância de visão de mundo é a que separa
quem tem curso superior completo de quem não tem. Em
primeiro lugar, mais da metade de quem é analfabeto ou
44
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não concluiu nenhum grau formal de educação acha que
todo o destino está nas mãos de Deus: 51%. À medida que
aumenta a escolaridade formal esta proporção diminui. Assim, para os que completaram o Ensino Médio somente
23% acreditam no “destino forte”, sem ser mitigado pela
mão humana e uma proporção muito pequena, de apenas
9% de quem tem curso superior completo, acha o mesmo.
Recomendação óbvia para aqueles que querem combater
esta mentalidade: massifique-se a formação superior.

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005

45

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Tabela 8

Aumente-se a escolaridade e combata-se a religião
Deus decide
o destino

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo um pouco

Deus decide o
destino, mas as
pessoas podem
mudá-lo muito

Não há destino,
as pessoas
decidem tudo
sobre suas vidas

Evangélica
pentecostal

49

21

21

8

Evangélica
não-pentecostal

36

30

24

10

Católica

33

30

24

13

Não tem religião

21

27

17

34

Tabela 9

A confiança na família e nos amigos
por região do Brasil
Confiança na família

Confiança nos amigos

Não confia

Confia

Não confia Confia

Norte

14

86

76

24

Centro-Oeste

15

85

75

25

Nordeste

16

84

79

21

Sudeste

16

84

66

34

Sul

14

86

62

38

Tabela 10

A confiança nas capitais e não-capitais
Confiança na família
Não confia

Confia

Confiança nos amigos
Não confia

Confia

Nãocapital

16

84

72

28

Capital

16

84

64

36

Tabela 11

A confiança por faixa de idade
Confiança na família

46
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Confiança nos amigos

Não confia

Confia

Não confia

Confia

18 a 24

17

83

74

26

25 a 34

17

83

75

25

35 a 44

17

83

71

29

45 a 59

14

86

68

32

60 ou mais

15

85

58
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Um outro resultado que merece destaque é que somente no grau superior completo a maioria cultiva a mentalidade menos fatalista: 47% + 27%. Mesmo para aqueles que
completaram o Ensino Médio, o destino divino é mais forte
do que o controle humano sobre o futuro (tabela 7).
A segunda linha de atuação para os inimigos da mentalidade fatalista é o combate à religião, qualquer que
seja ela. Há uma grande abismo separando aqueles que
dizem ter religião dos que se declaram sem religião. Neste
grupo, a maioria, 51% (17% + 34%), acredita em pouco
ou nenhum fatalismo. Somente 21% dos “sem-religião”
acham que todo o destino está nas mãos de Deus. Este
percentual contrasta enormemente com os 49% dos evangélicos pentecostais que compartilham desta visão de mundo (tabela 8).
O perfil do familismo
Na análise do perfil do familismo, basta avaliar as diferenças entre a confiança na família e nos amigos. Isto é
possível porque, tal como visto anteriormente, a maior proporção de confiança, depois dos 84% em relação à família, são os 30% que afirmam confiar nos amigos. Assim, as
diferenças entre os dois perfis permitirão compreender com
acuidade como se manifesta este fenômeno no Brasil.
Um outro recurso metodológico importante (que para
efeito de economia não é apresentado em tabelas) é a
diferença entre os percentuais de confiança para família e
para amigos (confia na família menos que confia nos amigos). Assim, o texto fará referência a esta diferença. Um
outro recurso metodológico também utilizado é a soma
dos dois percentuais de respostas “confia”. Também aqui
estes números aparecerão no texto, mas não em tabelas.
A primeira informação que merece destaque é que a
confiança na família une todas as regiões do Brasil. Não
há variação significativa entre elas. Este mesmo fenômeno
ocorrerá para capitais versus não-capitais, para as cinco
diferentes faixas de idade, para sexo e escolaridade. Isto
indica que a enorme confiança na família é fato presente
em toda a sociedade brasileira, independentemente de
classe social, sexo, idade e região do país.
As regiões do Brasil são muito semelhantes na confiança na família. Porém, é na Região Sul que as pessoas confiam mais tanto na família quanto nos amigos. A soma dos
dois percentuais de “confia” atinge 124% na Região Sul e
apenas 105% no Nordeste. Depois da Região Sul, o mais
elevado nível de confiança é 118% no Sudeste.
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Uma outra informação relevante é que a diferença
entre confiar na família e confiar nos amigos é de 48
pontos percentuais no Sul e de 63 pontos percentuais no
Nordeste. Indicando com toda clareza que, quando comparada com os amigos, a família é mais importante no
Nordeste do que no Sul. O corolário deste dado é que no
Sul e no Sudeste há menos obstáculos para o estabelecimento de laços pessoais não-familiares do que no Nordeste. Ainda assim, mesmo no Sudeste e no Sul a família
é disparada a primeira preferência em termos de confiabilidade (tabela 9).
A confiança na família é idêntica entre os residentes
das capitais e os das não-capitais. As diferenças são aparentes quando se somam os percentuais de confiança. O
total desta soma para as capitais é 120% e para as não
capitais 112%. Também quando se diminui a confiança na
família da confiança nos amigos a distância é menor nas
capitais do que nas não-capitais. Ambos os dados mostram, mais uma vez, que a importância relativa da família
é menor nas capitais. A importância absoluta da confiança
na família é muito grande e sem paralelo em outras relações sociais (tabela 10).
Quanto mais velho, maiores as chances de que os laços baseados em confiança sejam maiores. A grande diferença entre as faixas de idade ocorre quando se compara
a confiança nos amigos. É aí que as pessoas que têm 60
anos ou mais apresentam maior confiança do que os mais
jovens: 42% contra 26%. Uma hipótese para explicar este
resultado é que os mais velhos tiveram a oportunidade,
conferida pelo tempo, de depurar em exaustão seus amigos enquanto os mais jovens estão se iniciando nesta aventura. Qualquer que seja a explicação, o fato é que os mais
velhos têm maior capital social – a confiança – do que os
mais jovens (tabela 11).
Sabe-se que a escolaridade está fortemente correlacionada com capital social. As pessoas mais escolarizadas são, mantidas constantes as outras variáveis, as que
mais confiam nas outras pessoas. Isto possibilita estabelecer negócios, associar-se para reivindicar melhorias
públicas, participar de associações civis, etc. O impacto
da escolaridade no capital social é tão marcante que até
mesmo a confiança na família é influenciada por isto.
Considerando-se todas as análises por subgrupos, é no
segmento daqueles que completaram o grau superior
onde se encontra a maior proporção de confiança na
família: 96%.
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É também neste subgrupo que se encontra o maior
percentual de pessoas que confiam nos amigos. Assim,
quando as duas proporções são adicionadas tem-se 156%:
o maior nível de confiança dentre todos os segmentos analisados. Mais do que isto. Quando a confiança na família é
subtraída da confiança nos amigos o resultado é 36 pontos
percentuais. É a menor distância entre as duas confianças
para todos os segmentos estudados. Vivas para o grau superior completo! Ao menos é isto que pensam aqueles que
querem que os laços de confiança sejam mais presentes
no Brasil.
É interessante também notar que as faixas de escolaridade intermediárias (até 4ª série e de 5ª à 8ª série) são
as que menos confiam tanto na família quanto nos amigos.
Elas perdem tanto para superior completo, o líder disparado no capital social, quanto para o Ensino Médio e analfabeto (tabela 12).
O perfil da falta de espírito público
O cidadão deve fazer a sua parte independentemente
do governo ou não? Para 65% dos habitantes do Nordeste
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a estratégia do cidadão deve ser, na terminologia técnica
da teoria dos jogos, tit-for-tat, ou seja, responder na mesma moeda. Assim, já que o governo não cuida do que é
público, então as pessoas não devem colaborar com o
governo. É no Nordeste que esta visão de mundo é mais
aceita.
A maior rejeição a ela se encontra na Região Norte,
onde 48% acham que só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público. As demais regiões
se situam entre estes dois extremos e, neste caso, surpreendentemente, o Sul se assemelha mais ao Nordeste do
que o Sudeste ou o Centro-Oeste. Esta situação da Região
Sul exige mais estudos e pesquisas, uma vez que nos demais indicadores de “modernidade” o Sul, em geral, ocupa o extremo mais moderno e o Nordeste o mais arcaico
(tabela 13).
Para utilizar a mesma terminologia, o resultado comparativo – capitais versus não-capitais – indica na direção
esperada: mais modernidade nas capitais. Nas capitais as
pessoas tendem a ser mais colaborativas com o governo
do que nas não-capitais, isto mesmo se o governo não

Tabela 12

A confiança por escolaridade
Confiança na família

Confiança nos amigos

Não confia

Confia

Não confia

Confia

Analfabeto

17

83

69

31

Até 4ª série

18

82

77

23

De 5ª a 8ª série

22

78

79

21

2º grau

14

86

70

30

Superior ou mais

4

96

40

60

Tabela 13

A distribuição regional da falta de espírito público
Deve-se colaborar com o governo mesmo
que ele não cuide do que é público

Só se deve colaborar com o governo
quando ele cuida do que é público

Norte

52

48

Centro-Oeste

47

53

Nordeste

35

65

Sudeste

45

55

Sul

41

59

JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005

49

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Tabela 14

A falta de espírito público segundo o tipo de cidade
Deve-se colaborar com o
governo mesmo que ele
não cuide do que é público

Só se deve colaborar
com o governo quando
ele cuida do que é público

Não Capital

39

61

Capital

50

50

Tabela 15

Gerações e falta de espírito público
Deve-se colaborar com o
governo mesmo que ele
não cuide do que é público

Só se deve colaborar
com o governo quando
ele cuida do que é público

Não Capital

39

61

Capital

50

50

Tabela 16

Escolaridade e falta de espírito público
Deve-se colaborar com o
governo mesmo que ele
não cuide do que é público

Só se deve colaborar
com o governo quando
ele cuida do que é público

41

59

Analfabeto
Até 4ª série

34

66

De 5ª a 8ª série

36

64

2º grau

46

54

Superior ou mais

58

42

fizer a parte que lhe cabe: o resultado é de 50% contra
39% nas não-capitais (tabela 14).
Duas análises sociodemográficas tradicionais não encontraram diferenças entre os subgrupos, são elas: a análise por gênero e por população economicamente ativa
(PEA). Tanto faz ser homem ou mulher, as proporções são
as mesmas: 58% crêem que só se deve colaborar com o
governo se ele fizer a sua parte. Percentual idêntico para
quem pertence à PEA e para quem não pertence.
As diferentes gerações, contudo, tendem a apresentar
variações no que se refere a este valor. Os mais jovens e
os mais velhos são os mais refratários ao espírito público:
64% de quem tem entre 18 e 24 anos e 57% de quem
tem 60 anos ou mais aceitam o princípio básico da falta de
50
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espírito público. Eles são acompanhados pelos jovens-adultos entre 35 e 44 anos. A maior proporção de apoio ao
espírito público se encontra entre as pessoas que têm entre
45 e 59 anos (tabela 15).
Mais uma vez é na escolaridade que se encontra a
maior correlação com a ideologia estudada. Da 4ª série primária até o superior completo a adesão aos valores republicanos tem uma variação monotônica, isto é,
para cada degrau que se aumenta na escolaridade, cresce mais um pouco a aceitação do ponto de vista de que
o cidadão deve fazer a sua parte mesmo que o governo
não faça a dele. No grau superior completo esta proporção é de 58% ao passo que até a 4ª série é de apenas 34%.
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Esta tendência não se verifica na escolaridade mais
baixa. Surpreendentemente, a adesão deste grupo –
analfabetos e sem instrução formal concluída – ao ideário republicano do espírito público é maior do que quem
cursou da 5ª à 8ª série. Uma hipótese para este fenômeno pode estar relacionada com uma concepção autoritária de sociedade. Não é a pauta de valores republicana que leva à colaboração com o governo, mas
sim o medo de que o governo retalie caso esta colaboração não ocorra (tabela 16).
Arcaísmo e modernidade
Sabe-se que para os modernos não há destino. Para
eles, também, os laços familiares são importantes, mas
não são tão mais importantes que outros tipos de relações
sociais, tais como os vínculos entre amigos ou colegas de
trabalho. Para os modernos, também, o fato de cada cidadão fazer a sua parte é um valor, mesmo que o governo
não aja como lhe é exigido.
Uma grande parte da sociedade brasileira se distancia
destes valores da modernidade. Está provado pelos dados
da PESB. O que fazer então?
Trata-se de uma convivência difícil. São sociedades
que não se falam, ou melhor, que não se compreendem. De um lado, as instituições do mundo liberal e sua
burocracia racional-legal. De outro, uma população que
tende a tolerar – por causa de seus valores dominantes
– comportamentos a princípio fora do script destas instituições.
Não se esperava que o então presidente da Câmara
dos Deputados, Severino Cavalcanti, mesmo antes de ocupar este cargo negociasse o funcionamento de restau-
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rantes e lanchonetes na Câmara em troca do recebimento de propina, o que lhe custou o mandato. Severino não
tem grau superior e vem do Nordeste. Seria ele familista? Seria ele um defensor de empregos para parentes e
amigos? É o símbolo do arcaico liderando instituições modernas.
Mais do que isto, Severino – e outros Severinos – é
eleito e reeleito sem que a população condene suas práticas clientelistas. A relação com o eleitor é pessoal. Lança-se mão da distribuição de favores, dos mais variados
tipos, desde a reforma de uma birosca quebrada por um
bêbado até a liberação de um infrator no trânsito, passando pela distribuição de dinheiro em período eleitoral.
Isto tudo é tolerado – ao menos – pela população de
escolaridade mais baixa. Os mesmos que tendem a ser
mais fatalistas, mais familistas e rejeitar as visões favoráveis ao espírito público.
A mudança é lenta, porém, irresistível. O Brasil caminha muito vagarosamente na direção de mais e mais modernidade. Muito já foi realizado. Há muito a ser feito. O
esforço é em grande parte educacional. Massifique-se o
ensino superior, expanda-se a oferta do Ensino Médio,
melhore-se a qualidade de todos os níveis educacionais, e
teremos um enorme impacto não apenas na produtividade
do trabalho, mas também nos valores que separar o arcaico do moderno.
alberto.almeida@ipsos.com.br
A P ESQUISA SOCIAL B RASILEIRA (PESB) CONSTITUIU EM UM SURVEY DE
ABRANGÊNCIA NACIONAL COM AMOSTRA PROBABILÍSTICA DE 2.364 CA SOS , EM 2002. F OI FINANCIADA PELA F UNDAÇÃO F ORD , REALIZADA
PELO D ATA U FF E COORDENADA POR A LBERTO
U NIVERSIDADE F EDERAL F LUMINENSE .

A LMEIDA ,

PROFESSOR DA

I N S I G H T

54

JETONS

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

As
CPIs
e a falta do que fazer
Argelina Cheibub Figueiredo
CIENTISTA POLÍTICA

e

m geral, CPIs que funcionam chegam às primeiras páginas dos jornais. Não obstante,
tendo em vista traçar padrões gerais de comportamento dos partidos e dos governos,
fiz levantamento completo sobre as comissões parlamentares de inquérito (CPI), nos
registros da própria Câmara dos Deputados, e comparei dois momentos da democracia brasileira: 1946-64 e 1988-2002 1. Encontrei padrões totalmente diversos nos dois
períodos, tanto no que diz ao comportamento dos membros dos partidos governistas e da oposição,
como no sucesso das Comissões, tendo como indicador a conclusão do processo investigativo. Antes
de passarmos aos resultados dessa análise, são necessárias algumas informações sobre as regras que
regulam o funcionamento das CPIs no Congresso brasileiro.
As CPIs são comissões temporárias compostas por membros do Congresso para a “apuração de
fato determinado e por prazo certo” (art. 58, § 3º). Em geral as investigações têm como foco
alegadas omissões ou falhas do governo e da administração pública. A Constituição de 1988 não
alterou as regras estabelecidas pela Constituição de 1946 para a instituição de comissões de inquérito, mas reforçou a capacidade investigativa do Congresso Nacional concedendo aos membros de
uma CPI poderes de investigação equivalentes aos das autoridades judiciárias e determinando que
seus relatórios sejam enviados ao Ministério Público para promoção da responsabilidade civil ou
criminal dos infratores (art. 58, § 3º). As comissões parlamentares podem ser formadas em qualquer
das Casas, ou por ambas em conjunto. Para a formação de uma CPI exige-se o apoio de um terço da
câmara em que for iniciada. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados determina que apenas
cinco podem funcionar simultaneamente. Por esta razão, há sempre uma lista de espera de CPIs
aprovadas aguardando para iniciar seus trabalhos. O estabelecimento desse teto reflete o receio das
lideranças partidárias de que investigações em excesso paralisem o Legislativo.
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aprovação e constituição de uma CPI não
garantem que a investigação será concluída. Na verdade, muitas CPIs jamais concluíram seu trabalho. Algumas não chegam sequer a ser instaladas, isto é, os membros da comissão não são nomeados. Freqüentemente, os
proponentes de uma CPI nem mesmo pretendem realizar
um inquérito: como ela pode servir de moeda de troca
política, sua mera aprovação pode ser suficiente para que
se produzam as conseqüências políticas desejadas. Uma
CPI também pode ser proposta como parte da estratégia
política de parlamentares para ser utilizada em campanhas
eleitorais e/ou produzir ganhos eleitorais. Como há um
teto para o número de CPIs funcionando simultaneamente, pode-se, também, propor uma CPI para evitar a formação de alguma outra. Por exemplo: se os membros da coalizão governista percebem que a oposição tem possibilidade de conseguir apoio para alguma CPI indesejável, eles
podem formar outra, primeiro, somente para derrotar a
oposição.
Finalmente, uma CPI proposta por um parlamentar da
oposição pode ser aprovada, mas impedida de formar-se
caso os partidos governistas não nomeiem membros para
ela. Constitucionalmente, a composição de uma CPI deve
ser proporcional ao número de cadeiras que cada partido
tem na Casa e, pelo regimento interno, os líderes dos partidos são responsáveis pela nomeação de seus membros.
Isto significa que, para constituir-se, uma CPI depende
dos líderes – especialmente os dos maiores partidos –, e
que a maioria governista pode evitar inquéritos indesejáveis simplesmente deixando de agir. Todo o processo de
constituição e operação das CPIs é permeado de conflitos
políticos e manobras estratégicas, tanto de parlamentares,
agindo individualmente, como de líderes partidários. Vários fatores institucionais e políticos são responsáveis pela
instalação e eventual sucesso ou fracasso das CPIs que são
aprovadas.
A primeira grande diferença entre os dois períodos
não está na freqüência com que CPIs são aprovadas, mas
nos seus resultados. Atualmente, é bem menor a proporção de CPIs que concluem seus trabalhos e bem maior a
das CPIs que nem sequer chegam a ser instaladas. Na democracia de 1946 a probabilidade de conclusão de uma
ação investigatória na Câmara dos Deputados era muito
maior do que a que existe hoje. A conclusão de uma CPI
não significa que ela produziu conseqüências substantivas,
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seja em aplicar punições, seja em provocar modificações
nas ações ou políticas públicas posteriores à ação investigativa. Porém é uma etapa necessária para que essas medidas possam ser implementadas em uma etapa posterior.
Nesse sentido, tomamos a conclusão de seus trabalhos e a
aprovação de um relatório final como o principal indicador de sucesso de uma CPI. A tabela 1 resume o grau de
sucesso da Câmara dos Deputados nos dois períodos em
ultrapassar as etapas de instalação e conclusão de CPIs.
O período 1946-64 tem taxas altas de conclusão enquanto o atual tem taxas bem mais baixas. Essas taxas não
variam de acordo com os diferentes governos: em todos os
governos do primeiro período as taxas de conclusão são
bem mais altas do que as de todos os governos mais recentes. As médias mensais, contudo, variam nos diferentes
governos de cada período, não guardando relação estreita
com o tamanho das coalizões de governo.
As taxas de proposição e de conclusão de CPIs segundo a posição do partido do parlamentar em relação ao go-
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verno mostram também diferenças importantes entre os
dois períodos (Tabela 3). No período 1946-64, os membros da coalizão governista, ou seja, do partido do Presidente e dos partidos aliados, são os grandes proponentes
de CPIs: foram responsáveis pela proposição de 73% do
total. Essa relação é inversa no período atual: 69% das
CPIs são propostas por membros dos partidos de oposição. Nova inversão ocorre quando se considera as CPIs
concluídas: apenas 21% das CPIs propostas pelos partidos
governistas atualmente, contra 55% dos partidos de oposição no primeiro período. Neste último, a oposição também tinha maiores chances de concluir as CPIs por ela
propostas: 59% contra apenas 26% no atual.
Os partidos que propuseram o maior número de CPIs
de 1988 a 2002 foram o PSDB (21), o PDT (20), o PMDB
(15) e o PT (15). O PMDB e o PDT concentraram seus
pedidos no governo Collor, quando estavam na oposição.
O PSDB, por outro lado, durante os dois governos FHC
propôs onze CPIs, número quase igual ao do PT (13) no
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Tabela 1

COMISSÕES PARLAMENTARES
DE INQUÉRITO (CPIs)POR RESULTADO
CÂMARA DOS DEPUTADOS – 1946-1964 E 1988-2002*

Comissões
Parlamentares
deInquérito
Não Instaladas
Não Concluídas
Concluídas
Total

1946-1964
N
%
8
5
65
38
96
57
169
100

1988-2002
N
%
83
68
10
8
30
24
123
100

* Após a Constituição de 1988.
Fontes: Departamento de Comissões, Coordenação de Comissões Temporárias,
Comissões Parlamentares de Inquérito — 1946-1982. Brasília, DF, Centro de
Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, 1983; Coordenação
de Comissões Temporárias e Prodasen; Banco de Dados Legislativos, Cebrap.

Tabela 2

DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS
E CPIs POR GOVERNO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 1946-1964 E 1988*-2002

Partido do Coalizão de
presidente
governo
(% cadeiras) (% cadeiras)

Média
Taxa de
mensal conclusão
de CPIs de CPIs
apresentadas
%

PERÍODO
1946-64

Dutra
52,8
Vargas
16,8
Café Filho
7,9
Nereu Ramos 33,9
Kubitschek
33,9
Jânio Quadros 2,1
Goulart
23,5
Total

74,0
88,0
84,0
66,0
66,0
93,0**
72,0
77,1

0,15
0,33
0,53
0,52
1,14
0,83
0,44

56
48
42
57
67
68
57

64,4
34,8
58,7
73,4
72,8

0,57
0,32
0,48
0,56
0,85
0,63

0
22
31
33
22
24

PERÍODO
1988-2002*

Sarney
Collor
Itamar
FHC I
FHC II
Total

36,8
8,0
0,0
15,3
18,5

* Após a Constituição de 1988.
** A formação de uma coalizão supermajoritária no governo Jânio Quadros se
deve à cooptação de políticos de diferentes partidos e não necessariamente ao
acordo dos partidos em participar do governo.
Fontes: Departamento de Comissões, Coordenação de Comissões Temporárias,
Comissões Parlamentares de Inquérito — 1946-1982. Brasília, DF, Centro de
Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, 1983; Coordenação
de Comissões Temporárias e Prodasen; Banco de Dados Legislativos, Cebrap.
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mesmo período. Estes resultados indicam o uso estratégico que os membros da coalizão governista, especialmente
do partido do Presidente, fizeram da regra do regimento
de 1989 que proíbe a existência de mais de cinco CPIs
funcionando simultaneamente. Por exemplo, em 1999,
quatro CPIs propostas anos antes foram instaladas e, sem
funcionar de fato, as datas para suas conclusões foram adiadas para evitar a criação de duas outras CPIs que eram as
próximas na lista de espera. Deputados de oposição perceberam essa manobra como uma demonstração do excessivo poder do governo no Congresso2. Como não existia
esse dispositivo no período 46-64, a maior proporção de
membros da própria coalizão na criação de CPIs indica
falta de controle do Presidente sobre os membros da sua
base parlamentar.
A análise do objeto das CPIs revela ainda diferenças
marcantes entre os dois períodos. No pós-88, dentre as
CPIs concluídas que foram iniciadas pelos partidos de
oposição a grande maioria não afetava diretamente uma
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área importante da administração, mas se referiam a questões cuja investigação os partidos governistas não tinham
razão para se opor, já que não envolviam diretamente
agências do governo. Exemplos são comissões que investigaram as causas da fome, a chacina de crianças de
rua, a violência em áreas rurais, a criminalidade no Centro-Oeste do país. De outro lado, as CPIs que investigaram temas que envolviam agências do governo ficaram
sem conclusão, ou nem mesmo foram instaladas3. Outras foram concluídas, mas só foram instaladas muito
tempo depois de sua aprovação, como, por exemplo, a
CPI proposta em 1995 pelo PT para investigar as relações do Banco Central com o sistema financeiro privado, conhecida como a CPI do Proer, que só foi instalada
no ano 2000.
Das 13 CPIs propostas pelo PT durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas quatro concluíram os seus trabalhos, mas todas elas
foram instaladas mais de dois anos após a sua aprova-
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ção. Essa demora, além do grande número de CPIs nãoinstaladas que foram solicitadas pelos partidos da base
do governo, denota o uso da estratégia de criação de
CPIs para esvaziar o funcionamento de CPIs propostas
pela oposição.
A situação era diferente no período 1946-1964, quando eram mínimas as diferenças substantivas entre o objeto
das investigações concluídas e não concluídas. Muitas das
CPIs que foram encerradas envolviam agências do governo, como a Superintendência da Moeda e do Crédito Sumoc, do Banco do Brasil; o Instituto do Açúcar e do
Álcool - IAA; o Instituto Brasileiro do Café - IBC; o Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS);
a Comissão de Financiamento à Produção - Cofap, agência de controle dos preços; e institutos de pensão e seguridade social.
Os dois períodos só coincidem no controle dos partidos da coalizão governamental sobre as CPIs, ocupando
seus mais importantes cargos: a presidência e a relatoria.
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Cerca de 80% dos presidentes e 70% dos relatores de CPIs
pertenciam aos partidos governistas, nos dois períodos,
como mostra a Tabela 4. Como não há determinação constitucional ou regimental sobre a composição da comissão,
cujo o número de componentes faz parte da proposta de
criação, a predominância dos partidos governistas no comando das CPIs reflete a condição majoritária das coalizões de governo nos dois períodos. Quando a situação se
inverte, a oposição consegue obter maior participação nessas
posições. Por exemplo, durante o governo Collor, o PMDB
ocupou mais da metade das presidências e, juntamente com
o PSDB e PDT, a metade das relatorias das CPIs que foram instaladas e/ou concluídas. Nos dois mandatos do Presidente FHC, os partidos de oposição de esquerda ocuparam apenas duas vezes a presidência: o PCdoC na CPI da
Nike e o PT na CPI dos combustíveis e nunca ocuparam a
posição de relator. Além disso, o PPR (hoje PP), no ano
de 1995, portanto antes de passar a fazer parte da coalizão
de governo, ocupou a relatoria de duas comissões: a dos

Tabela 3

PROPORÇÃO DE CPIs CONCLUÍDAS SEGUNDO
A POSIÇÃO DO PARTIDO DO AUTOR, POR GOVERNO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 1946-1964 E 1988*-2002

Governo

Período 1946-64
Dutra
Vargas
Café Filho
Nereu Ramos
Kubitschek
Jânio Quadros
Goulart
Total*
Período 1988-2002
Sarney
Collor
Itamar
FHC I
FHC II
Total*

Quem propõe CPIs?
Proporção de propostas
Por partidos da
Por partidos
coalizão de
da Oposição
Governo (%)
(%)
53
90
100
100
69
100
50
73(122)
50
9
31
41
38
31(38)

Quem conclui CPIs?
Taxa de conclusão
Por partidos da
Por partidos
coalizão de
da Oposição
Governo (%)
(%)

47
10

75
46
42

29
67

32
50
27(46)

57
67
68
55(68)

59
68
59
59(27)

50
91
69
59
63
69(84)

33
25
18
26
21(8)

28
33
38
20
26(21)

* Após a Constituição de 1988.
** Totais excluem CPIs não instaladas e não concluídas, assim como alguns casos sem informação ou de parlamentares sem partido.
Fontes: Departamento de Comissões, Coordenação de Comissões Temporárias, Comissões Parlamentares de Inquérito — 1946-1982. Brasília, DF, Centro de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações, 1983; Coordenação de Comissões Temporárias e Prodasen; Banco de Dados Legislativos, Cebrap.
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bingos e a destinada a investigar a arrecadação e destinação de direitos autorais e a atuação da Ecad.
Por que essas diferenças tão marcantes entre os dois
períodos na atuação dos partidos do governo e da oposição e nas taxas de conclusão das CPIs?
A resposta imediata a essa questão poderia estar relacionada às diferenças na distribuição de poder político.
Não entanto, não há diferenças relevantes entre os dois
períodos suficientes para explicar padrões tão díspares.
Quase todos os governos, nos dois períodos, formaram
coalizões multipartidárias nas quais os partidos dos presidentes dispunham de um número pequeno de cadeiras.
Apenas os dois governos imediatamente subseqüentes aos
governos ditatoriais formaram coalizões de dois partidos
e apenas no governo Dutra o partido do Presidente detinha maioria na Câmara. Além disso, os partidos aliados
detêm em ambos uma proporção de cadeiras maior do
que a do partido do Presidente. Há uma variação na média
mensal de CPIs no interior de cada período que, no entanto, não corresponde estritamente ao tamanho das bancadas partidárias, do governo ou da oposição, como pode
ser visto na Tabela 2. Além disso, nos dois períodos as
principais coalizões governantes são formadas por partidos com diferentes bases ideológicas e eleitorais. Os partidos que compunham essas coalizões – o Partido Social
Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), no período 46-64, assim como o Partido da Frente Liberal (PFL) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) hoje – têm bases sociais rurais e urbanas,
respectivamente.
Por outro lado, a explicação para essas diferenças não
podem também ser encontradas nas variáveis mais usualmente utilizadas na análise institucional: o sistema de governo, a legislação eleitoral, o multipartidarismo e o federalismo. Não há diferenças na organização do sistema político e da representação sob as constituições de 1946 e de
1988. O arcabouço institucional vigente nas duas democracias fornece múltiplas entradas no sistema político e os
incentivos adequados para motivar o controle mútuo entre
os poderes. Ambas as constituições adotaram o presidencialismo, sistema de governo no qual o Legislativo tem
origem e sobrevivência independente do Executivo, possuindo, portanto, mecanismos intrínsecos para incentivar
suas funções fiscalizadoras. Da mesma forma, a nova Constituição não alterou o sistema eleitoral proporcional com
lista aberta que acentua os vínculos pessoais entre os mem60
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Tabela 4

PROPORÇÃO DE CPIS SEGUNDO A
POSIÇÃO DO PARTIDO DO PRESIDENTE
E DO RELATOR, POR GOVERNO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 1946-1964 E 1988*-2002

Governo

Quem controla as CPIs?
Posição do partido do
Posição do partido
Presidente da CPI
do Relator da CPI
em relação ao Governo em relação ao Governo
Coalizão Oposição
Coalizão Oposição
%
%
%
%

Período
1946-64
Dutra
Vargas
Café Filho
Nereu Ramos
Kubitschek
Quadros
Goulart
Total*

85,7
64,0
100,0
72,5
100,0
83,3
79,4
(123)

Período
1988-2002
Sarney
Collor
36,4
Itamar
100,00
FHC I
100,00
FHC II
90,9
Total*
78,4(29)

14,3
36,0
100,0
27,5
16,7
20,6
(32)

63,6
9,1
21,6(8)

100,0
66,7
57,9
74,0
100,0
35,1
63,3
(93)

33,3
42,1
100,0
26,0
64,9
36,7
(54)

36,4
63,6
75,0
25,0
81,8
18,2
90,9
9,1
70,3(26) 29,7(11)

** Totais excluem CPIs não instaladas e não concluídas, assim como alguns casos
sem informação ou de parlamentares sem partido.

bros do Legislativo e seus eleitores. Esse sistema é visto
como uma fonte adicional de tensão com o Executivo, responsável perante um eleitorado mais amplo. O multipartidarismo vigorou também em ambos os períodos, raramente
proporcionando maiorias parlamentares aos partidos dos
presidentes. Finalmente, o federalismo foi reforçado com
a descentralização fiscal instituída pela nova Constituição.
Esta, portanto, não só mantém, como acentua as características centrífugas da estrutura macroinstitucional instituída em 1946. Assim, o padrão previsto seria de semelhança, e não diferença, entre os dois períodos no que diz respeito ao comportamento dos atores e aos resultados da
ação política.
No entanto, os determinantes institucionais dos diferentes padrões observados não devem ser descartados. A
mudança, de natureza microinstitucional, que limita o fun-
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cionamento simultâneo de CPIs, como fica claramente demonstrado acima, teve impacto efetivo no funcionamento
e nos destinos das CPIs propostas no pós-88. Além disso,
as mudanças introduzidas pela Constituição de 1988 no
que diz respeito aos poderes legislativos do Executivo, aspecto no qual se afasta radicalmente da Constituição de
1946, também podem explicar essas diferenças. A atual
Constituição incorporou todas as medidas introduzidas pelos governos militares alterando o equilíbrio de poderes
entre Executivo e Legislativo vigente na Carta anterior.
Manteve, ainda que em novo formato, a prerrogativa de
edição de decretos com força imediata de lei; a iniciativa
exclusiva de legislação nas áreas tributárias e orçamentárias; a prerrogativa de solicitar urgência para seus projetos
de lei etc. Além disso, no interior da Câmara, os líderes
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partidários passaram a contar com instrumentos de controle do processo de tramitação e votação das propostas
legislativas. Esses mecanismos geraram um processo decisório altamente centralizado no interior do Congresso.
Em um sistema partidário onde a formação de coalizões governamentais é o padrão dominante, esses poderes
institucionais facilitam a coordenação entre os membros
da coalizão e aumentam sua cooperação com o Executivo.
O poder de agenda e o controle do processo legislativo
pelo Presidente e líderes partidários tornam possível e efetiva a ação concertada entre o Executivo e os líderes dos
partidos que o apóiam, reduzem a influência dos parlamentares no processo decisório, neutralizando assim seu
comportamento individualista. Em um sistema partidário
fragmentado, os parlamentares podem ter incentivos eleitorais para perseguir estratégias individualistas, mas eles
não dispõem dos meios necessários para alcançar seus objetivos. Sustento que esses traços institucionais têm efeitos
também sobre a redução do papel do Congresso no controle do governo. À medida que aumenta a capacidade do
Executivo de controlar sua coalizão de apoio, diminui a
capacidade dos parlamentares de fiscalizar a ação governamental.
A análise apresentada mostra que as formas institucionais de controle das CPIs são efetivas, tanto para organizar as bases do governo, evitando comportamentos individualistas, quanto para neutralizar o papel das minorias oposicionistas. Esses recursos foram usados de forma ótima
contra a oposição de esquerda no governo FHC. No entanto, quando a oposição é forte, tanto pelo número de
cadeiras que detém, quanto pela sua capacidade de angariar
apoios extra parlamentares, especialmente na imprensa e na
opinião pública, esses mecanismos não são suficientes para
barrar a sua atuação. Isto ocorreu no governo Collor com a
liderança do PMDB na oposição. E repete-se hoje com as
CPIs dos Correios, dos Bingos e da Compra de Votos.
NOTAS
1. Para este artigo atualizei até dezembro de 2002 os dados utilizados
em artigo publicado na Dados - Revista de Ciências Sociais (Vol. 44,
2001), daí algumas diferenças nos totais apresentados referentes ao
período 1988-1999.
2. Ver Folha de São Paulo, 22/3/200, Caderno Especial, p. A-13.
3. Como, por ex., a administração de grandes fundos federais como o
PIS-Pasep e o FGTS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental - FNDEF; a concessão de licenças públicas de
rádio e televisão; a política salarial do setor público; a transferência
aos estados de recursos federais para assistência à saúde.

argelina@cebrap.org.br
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O ELEITOR,
A PREFERÊNCIA

e

O VOTO

MARCUS FIGUEIREDO
CIENTISTA POLÍTICO

N

a imagem que povoa a crônica política o sistema partidário brasileiro aparece como caótico e
sem representatividade social, compreendendo
um excessivo número de partidos – os pequenos em geral, “de aluguel”, e os maiores do tipo “catchall” – vistos como um entrave ao funcionamento dos governos e, em conseqüência, da democracia. Estas afirmações são difundidas como “verdades” derivadas de observações feitas pela mídia, entrevistas pontuais e, às vezes, de algumas análises de esparsos resultados eleitorais. A tese da desestruturação do sistema partidário brasileiro e do seu mau funcionamento é ratificada por cientistas políticos, brasileiros e brasilianistas, assumindo então caráter científico porque fundamentada em observações sistemáticas.
Grande parte das análises sobre o atual sistema partidário se baseia em número insuficiente de observações e/
ou em séries de resultados eleitorais pouco adequadas.
Este é o caso de recente e abrangente estudo, cuja tese,
enfatizando suposto baixo grau de institucionalização dos
partidos, está contaminada pela série histórica analisada
(1982-1994).1 A primeira eleição desse período ocorre
depois de ampla reforma da lei partidária, de 1979, que
favoreceu o estabelecimento de um multipartidarismo mi1. Scott Mainwarikng (2001).

tigado. No decorrer do período sobrevieram mais três
mudanças na legislação, dando nova feição aos partidos.
A primeira foi de natureza institucional que, em 1985,
facilitou o aparecimento de dezenas de partidos. Entre 1982
e 1996 foram criadas 57 legendas. A depuração natural
do jogo político reduziu-as para as 27 atuais. Nesse mesmo período, dois acontecimentos políticos de repercussão
institucional alteraram o conjunto: em 1985, o “racha” no
PDS, fruto da eleição indireta para a presidência, culminou com a criação do Partido da Frente Liberal (PFL); e, ao
final da Constituinte, o “racha” no PMDB deu lugar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Continuando a estruturação do sistema, entre 1986 e
1996, vários partidos desapareceram, outros foram criados, alguns se fundiram e outros ainda trocaram de nome.
Hoje temos um sistema partidário com 27 partidos, aptos a
concorrer em todos os níveis da representação parlamentar. Salvo trocas de nomes, os atuais partidos participaram
em todas as eleições entre 1996 e 2004. O sistema partidário, no período 1982-1996, era, portanto, necessariamente, pouco institucionalizado, pois em fase de estruturação. Na eleição de 1996 inicia-se o período de estabilização do sistema que temos hoje. Análises baseadas nos
anos anteriores sobre o seu formato, estrutura e dinâmica
terão tantos senões quanto o número de eleições observadas, levando a inferências inadequadas.
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Tomei como ponto de partida a eleição municipal de
1996. Analiso o desempenho do sistema partidário em
relação a dois indicadores utilizados na análise comparativa. Em primeiro lugar, procuro verificar a relação entre
preferência partidária e voto para o Legislativo. A eleição
para o Legislativo, com sistema de voto proporcional com
lista aberta, é vista como o calcanhar-de-Aquiles do sistema partidário brasileiro. É na eleição parlamentar, que
de fato, ocorre o maior número de votos inválidos e o
voto dado ao indivíduo é visto em geral como completamente desvinculado de qualquer referência partidária.
Contudo, esse não parece ser o caso: além de apresentar taxa de preferência partidária semelhante à dos países europeus, o eleitorado brasileiro vota em conformidade com os partido pelos quais revela ter preferência.
Analiso, em segundo lugar, a relação entre os votos dados nas eleições para os cargos legislativos nos níveis
municipal, estadual e federal. Como veremos, há grande
consistência nos votos dados para vereador, deputado
estadual e deputado federal. Ou seja, há uma tendência
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de voto no mesmo partido para os três níveis da representação política.
Meu objetivo aqui é mostrar que o atual sistema partidário brasileiro está estruturado e guarda estreita relação
com as preferências do eleitorado. Para tanto, tomo por
base dois conjuntos de dados. Primeiro, as votações nacionais dos atuais 27 partidos nas eleições para vereador (três),
para deputados estaduais (duas) e federais (duas) ocorridas entre 1996 e 2004. A segunda informação é a distribuição da preferência partidária da população brasileira,
extraída de uma pesquisa nacional feita pelo Ibope, em
julho de 2000, com uma amostra de 2 mil entrevistas.2
Esses dois conjuntos de dados compõem a matriz usada
para as análises que apresento a seguir (ver Tabela 1).
2. Ibope, OPP217, Julho de 2000. Esta pesquisa teve por objetivo
estudar o “clima” da opinião política do brasileiro, sem nenhuma
vinculação com as tradicionais pesquisas de avaliação de governos e/ou intenções de voto o que permitiu a estruturação de um
questionário próprio e tempo de realização maior do que o tradicional. Fora da pressão do mercado tive, junto com os colegas do
Ibope, a oportunidade de colaborar intensamente na realização do
questionário.

Tabela 1

Partidos, Voto em 1996 - 2004 e Preferência Partidária (em %)
Patidos
PMDB
PT
PFL
PSDB
PDT
PTB
PP
PSB
PL
PTdoB
PV
PRONA
PPS
PTC
PSC
PCdoB
PCB
PMN
PRP
PSDC
PSL
PTN
PAN
PCO
PRTB
PHS
PSTU

Vereador
1996
16,16
6,46
13,25
12,76
8,43
7,71
12,03
3,21
5,57
0,76
0,84
0,44
1,49
0,18
2,01
0,46
0,03
1,73
1,08
0,41
1,06
0,32
0,06
0,00
0,11
0,07
0,08

Dep. Federal
1998
15,17
13,19
17,31
17,54
5,67
5,66
11,34
3,41
2,47
0,33
0,44
0,89
1,31
0,08
0,67
1,31
0,07
0,54
0,38
0,09
0,27
0,10
0,09
0,01
0,08
0,21
0,28

Dep. Estadual Vereador
1998
2000
13,72
13,38
11,07
9,39
12,89
12,00
15,90
11,39
6,70
6,77
7,47
7,96
10,91
9,16
4,18
4,20
3,72
5,10
0,59
0,81
0,64
1,35
1,12
0,56
2,07
4,75
0,14
0,23
1,66
2,21
0,93
0,70
0,09
0,05
1,02
1,07
0,58
0,82
0,27
0,84
0,67
1,21
0,23
0,48
0,10
0,29
0,01
0,01
0,29
0,65
0,42
0,63
0,21
0,19

Dep. Federal
2002
13,35
18,38
13,37
14,32
5,12
4,63
7,81
5,27
4,32
0,19
1,35
2,06
3,06
0,09
0,58
2,25
0,05
0,32
0,29
0,22
0,47
0,14
0,14
0,03
0,35
0,34
0,18

Fonte: Preferência Partidária, Pesquisa IBOPE opp 217, julho de 2000; Votos, Banco de Dados do IUPERJ
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Dep. Estadual
2002
10,88
16,44
10,12
12,97
5,91
5,91
7,81
6,21
4,86
0,73
2,03
1,44
3,84
0,17
1,19
1,30
0,04
0,65
0,50
0,42
0,82
0,28
0,32
0,02
0,62
0,58
0,19

Vereador
2004
11,37
10,72
9,46
11,25
6,30
7,04
7,54
4,60
6,29
1,15
2,95
0,86
5,45
1,14
2,19
1,31
0,10
1,65
1,49
1,42
1,58
1,05
0,68
0,04
0,88
1,36
0,13

Preferência
2000
17,1
14,6
8,1
4,7
4,2
4,0
1,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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Preferência Partidária e Voto Parlamentar
A investigação das preferências partidárias da população e de suas relações com a votação dos partidos tem
sido uma preocupação constante da ciência política brasileira, desde a década de 1960 com os estudos pioneiros
de Gluácio Ary Dillon Soares e Antônio Octávio Cintra.
Esses trabalhos já mostravam uma estreita relação entre
identificação partidária e o voto do brasileiro. Esta tese ficou definitivamente comprovada por Antônio Lavareda,
mais recentemente. Ao final do período pré-golpe de 1964
o sistema partidário brasileiro estava estruturado e os votos
dados aos partidos estavam correlacionados com as preferências partidárias declaradas pela população. Resultado
semelhante acabou por se constituir também ao final do
período autoritário. Pesquisas de opinião na década de 70
até meados dos anos 80 mostram a mesma relação. Ou
seja, historicamente, fica claro que as forças políticas brasileiras se organizavam em partidos políticos a cada mudança institucional e, aos poucos, estreitavam suas rela-
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ções com o eleitorado, levando-o a se definir por um dentre os partidos políticos organizados.
As mudanças institucionais e políticas ocorridas no período da democratização pós-1979 produziram resultados
idênticos: na medida em que o novo sistema partidário foi
se reestruturando, o eleitor reorientou-se e buscou, entre
os novos partidos, o que melhor se apresentava como seu
representante. O resultado deste processo pode ser observado na última coluna da Tabela 1. A distribuição da preferência partidária, na pesquisa do Ibope de julho de 2000,
mostrou que 62,5 % da amostra declararam ter preferência ou uma simpatia maior por um dos 27 partidos apresentados, contra 37,5 que declaram não ter qualquer preferência por partidos3. Portanto, na matriz reportada temos a distribuição das votações obtidas pelos partidos e na
3. Na coluna Preferência Partidária da Tabela 1 a distribuição das
preferências indicadas somam 57,95%. A diferença de 4,6% para o
total indicado compõe as preferências para partidos que desapareceram após 1996.
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Tabela 2

Preferência Partidária e Votos Totais (%) Nacionais para Vereadores e Deputados Estaduais e Federais
Eleições de 1996 a 2002 (Correlação de Pearson)
% Preferência
% Voto
Partidária
Vereador
2000
1996
% Preferência
Partidária 2000
% Voto Vereador 1996
% Voto Vereador 2000
% Voto Vereador 2004
% Voto Dep. Estadual 1998
% Voto Dep. Federal 1998
% Voto Dep. Estadual 2002
% Voto Dep. Federal 2002

1
,753**
,807**
,806**
,788**
,805**
,831**
,866**

,753**
1
,969**
,921**
,962**
,936**
,842**
,845**

% Voto
Vereador
2000

% Voto
Vereador
2004

,807**
,969**
1
,980**
,977**
,952**
,925**
,918**

,806**
,921**
,980**
1
,957**
,927**
,960**
,940**

% Voto Dep.
% Voto
% Voto Dep.
% Voto
Estadual
Dep. Federal
Estadual
Dep. Federal
1998
1998
2002
2002
,788**
,962**
,977**
,957**
1
,986**
,938**
,939**

,805**
,936**
,952**
,927**
,986**
1
,927**
,952**

,831**
,842**
,925**
,960**
,938**
,927**
1
,987**

,866**
,845**
,918**
,940**
,939**
,952**
,987**
1

** Correlação de Pearson: significante a 1.01 ou melhor (2-caldas). 27 Partidos. Fonte: Tabela 1.

última coluna da Tabela 1 temos a distribuição das preferências dos 62,5% eleitores. Os 37,5% sem preferência
estão excluídos.4

Isto posto, vejamos a configuração da estrutura do sistema partidário.

Com base na distribuição das preferências partidárias
dos eleitores e das votações obtidas pelos partidos calculei
a matriz de correlação de Pearson (ver Tabela 2) entre
preferência partidária observada em 2000 e a votação
nacional dos 27 partidos nas sete eleições legislativas ocorridas de 1996 a 2004 (primeira coluna). Essa tabela apresenta ainda as correlações entre as votações dos partidos
para cada nível de representação (vereador, deputado estadual e federal) nessas sete eleições (demais colunas).
Na primeira coluna observamos altas correlações, na
ordem de 0,753 a 0,866, todas significativas, entre preferência partidária e votação. Isto mostra claramente que a
preferência partidária é um excelente preditor das votações
obtidas pelos partidos. Com base nele podemos inferir que
o atual sistema partidário brasileiro mantém estreita relação
política com a inclinação do eleitorado. Para efeito de raciocínio tomemos a média das correlações observada nas sete
eleições: r = 0,808, o que significa que 65,28%, em média,
da votação obtida pelos partidos nas eleições proporcionais
são explicados pela preferência partidária dos eleitores.
Assim, resulta que o atual sistema partidário brasileiro,
após o período inicial de estruturação, apresenta sólida
base junto ao eleitorado.

Estrutura do Sistema Partidário
A segunda questão apresentada neste trabalho referese à estruturação do voto. Analisando as demais colunas da
Tabela 2, verificamos que as correlações entre as votações
obtidas pelos partidos nas sete eleições são altas e significativas, acima de r = 0,90. A única exceção é a correlação
entre votos para vereadores em 1996 e votos para deputados federais em 2002 que, ainda assim, chega a 0,866.
Isto significa que, em média, um mínimo de 81% dos
votos para um nível de representação é explicado pelos
votos dos dois outros níveis de representações. Posto em
outras palavras: há uma estreita relação de voto entre os
três níveis da representação parlamentar.
Diferentemente do que diz a crônica política, o atual
sistema partidário brasileiro tem uma estrutura de votação
consistente entre os três níveis de representação. Por isso,
não é possível dizer que a representação parlamentar é
errática. E muito menos que o eleitorado é errático, dada
a distribuição de sua preferência partidária.
Os dados mostram um processo de consolidação das
posições relativas dos vinte e sete partidos. Quatro partidos, PMDB, PT, PFL e o PSDB, compõem o primeiro pelotão, com as maiores votações e maiores preferências partidárias, seguidos pelo PP, PTB, PDT, PSB, PL e PPS. No
terceiro pelotão estão, embolados, os partidos micro.
A cada eleição observamos, obviamente, algumas mudanças nas posições relativas desses partidos. Essas mudanças, no entanto, se dão no interior dos blocos listados
acima. Não se verifica nenhuma mudança de posição de
partidos de um bloco para outro. As mudanças observadas

4. Em primeiro lugar cabe ressaltar esse resultado geral apurado
pela pesquisa Ibope. Ele mostra exatamente o inverso dos dados
apresentados por Mainwaring (2001: p. 63), com base em pesquisa feita pelo Latinobarômetro, reportada em 1996, segundo a qual
apenas 35% dos brasileiros declaravam preferência por algum
partido. Diante desta discrepância a minha opção é a de descartar
os dados reportados pelo Latinobarômetro. Mainwaring, Scott P.
Sistemas Partidários em Novas Democracia – O Caso Brasileiro.
Rio de Janeiro: FGV Editora: 2001.
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são, na verdade, diminutas, mostrando baixa volatilidade
do eleitorado.
Dentre as mudanças observadas, duas chamam a atenção. Na eleição de 1998, há um crescimento acima do
esperado para o PSDB. Igualmente, na eleição de 2002 o
crescimento da votação acima do esperado ocorre com o
PT. Em ambas as eleições, o fenômeno decorre do efeito da
candidatura vitoriosa de Fernando Henrique Cardoso, em
1998, e da de Lula, em 2002. De fato, observamos que as
votações do PSDB, em 2000, e do PT, em 2004, voltam
para os níveis que tiveram nas eleições anteriores para o
mesmo cargo. Ou seja, nas eleições para deputado estadual e federal há um nítido efeito do sucesso do candidato
presidencial sobre a votação parlamentar de seu respectivo
partido.
Os resultados apresentados têm um significado histórico
importante: o atual sistema partidário brasileiro está se consolidando com bases político-eleitorais nítidas e se estruturando com base em votações para o Legislativo com nexo
partidário entre os três níveis da representação. O seu colorário é igualmente nítido: há cada vez menos espaço para
candidaturas avulsas. O fenômeno eleitoral “Enéas” é absolutamente atípico, isolado. Sem a menor conseqüência
para o processo de consolidação do sistema. Tomá-lo como
evidência para a avaliação da qualidade do sistema partidário é pura incompreensão analítica ou má-fé política.
Esta é a situação atual do sistema político e partidário
brasileiro, tendo por base as últimas sete eleições. A crise
política que vivemos provocará conseqüências na conformação dos partidos, nas preferências dos eleitores e nos
futuros resultados eleitorais. O grande teste será a eleição de 2006.
mfigueiredo@iuperj.br
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SAPO

ESCALDADO
NÃO TEM MEDO
DE ÁGUA FRIA...

OU TEM?
CRISTIANE BATISTA CIENTISTA POLÍTICA

A cada nova pesquisa de popularidade do governo, cuja divulgação
tem sido mais freqüente desde a explosão das denúncias de corrupção no
fim de maio deste ano, espera-se uma queda vertiginosa da avaliação positiva do governo Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, não é bem isso
que os principais institutos de pesquisa de opinião têm mostrado. Por
que, a despeito da avalanche de denúncias envolvendo figuras centrais do
governo, inclusive o Presidente, desde maio deste ano, só recentemente a
popularidade de Lula sofreu uma queda mais significativa?
A comparação dos indicadores de popularidade dos dois anos e meio
de governo Luiz Inácio com o mesmo período do governo Fernando Henrique Cardoso, elaborados a partir das pesquisas Datafolha e CNI/Ibope,
permite observar uma similaridade nas trajetórias da avaliação positiva de
ambos os presidentes. A partir da observação dessas trajetórias, nota-se
que as eventuais quedas de popularidade podem ser vistas mais como
sinais da existência de um ciclo de popularidade, ditado pelo
desgaste natural do mandato, do que resultante da conjuntura política do
momento. Com isso não quero dizer que os acontecimentos políticos desempenhem papel trivial na popularidade do governo, mas sim que esse
papel não é determinante.
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o Datafolha, a média da popularidade dos dois
anos e meio de governo Lula é quase a mesma
da média de FHC no mesmo período: 39% e
40%, respectivamente. Já na CNI/Ibope, a média da popularidade do antecessor é um pouco maior: 41%
contra 38% de Lula, aí contabilizadas as quedas mais acentuadas sofridas por Lula na pesquisa de agosto. Comecemos pela comparação da variação da popularidade dos governos Lula e FHC segundo as pesquisas realizadas pelo
Datafolha.
De acordo com o Instituto, Lula completa três meses
de governo com uma aprovação maior do que a obtida
pelo ex-Presidente no mesmo período: 43% contra 39%.
Após seis meses de mandato, verifica-se uma estabilidade,
com proximidade nos indicadores, mas uma ligeira vantagem para FHC, que passa de 39% para 40% (+2,6%).
Lula, por sua vez, cai de 43% para 42% (-2,3%) no período equivalente. Ambas as variações não foram significativas. No oitavo mês de governo, Lula atinge sua maior
taxa de aprovação, 45%, que só viria a se repetir em dezembro de 2004 (24 meses). Em comparação à pesquisa
referente ao sexto mês de governo, a popularidade de Lula
cresce 7% e a de FHC, 5%, estas sim representativas. No
10º mês de governo, a popularidade de ambos os governos
atinge o mesmo índice, 42%, o mesmo de FHC e 6,7%
menor do que o índice de Lula na rodada anterior. Após
um ano de governo, a pesquisa mostra que, em comparação ao 10º mês, a avaliação do Presidente Lula é novamente bastante similar à obtida por seu antecessor: mantém-se nos 42% enquanto a de FHC cai levemente, de
42% para 41% (-2,4%).
No terceiro mês do segundo ano de governo (março
de 96/04), tanto Lula quanto FHC sofrem uma queda significativa de popularidade. A pesquisa de março de 2004
foi a primeira realizada pelo Datafolha após a divulgação
do caso Waldomiro Diniz, em fevereiro deste mesmo ano,
e do “abafamento” da CPI dos Bingos. Nesse mesmo período, aniversário de dois anos do Plano Real, o governo
FHC também passa por dificuldades. Em fevereiro de
1996, a Procuradoria-Geral da República arquiva os processos referentes ao “escândalo da Pasta Rosa”, um conjunto de documentos citando doações ilegais, em dinheiro, de banqueiros para campanhas de políticos que pertenciam à base de sustentação do governo. O que as pesquisas do mês de março registram é uma queda de 9,5% no
índice de popularidade de Lula e de 26,8%, de FHC.
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Em abril de 1996, ocorre o massacre dos 19 sem-terra, em Eldorado de Carajás (PA), evento que levou quase
60%, de acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope, a acreditar que a imagem do governo havia sido afetada pelo
conflito. Em junho desse mesmo ano um novo conflito
armado entre sem-terra e fazendeiros, no Maranhão, deixa
quatro mortos e cinco feridos. No entanto, na pesquisa
Datafolha seguinte, em agosto de 96, a popularidade de
FHC sobe de 30% para 43%, um aumento de treze pontos
percentuais. O que aconteceu de relevante no governo Lula
meses antes da pesquisa de agosto de 2004 foi a publicação da reportagem do jornalista Larry Rother, no “New
York Times”, em maio, sobre supostos problemas do Presidente Lula com bebida. O Planalto, então, decide expulsar
do país o jornalista americano, uma decisão que causou muita
polêmica. Outros dois acontecimentos importantes na época foram a acusação de evasão de divisas feitas ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o financiamento
pelo Banco do Brasil, sob a presidência de Cássio Caseb, de
um show sertanejo oferecido a funcionários. Nessa pesquisa, a popularidade de Lula cai 7,9%. A partir do 20º mês de
governo as retas de popularidades se invertem e FHC passa
a ter uma avaliação melhor do que Lula.

A

o fim do segundo ano de governo, ambos os presidentes crescem em popularidade, em relação à
rodada anterior, chegando a atingir patamares parecidos: Lula passa de 35% para 45% (+ 28,6%)
e FHC, de 43% para 47% (+9,3%), a maior taxa de aprovação atingida pelo peessedebista em todo seu primeiro
mandato no Datafolha, enquanto Lula repete a taxa de aprovação verificada em agosto de 2003, as mais altas da série.
Meses antes da pesquisa de dezembro de 2004, mais especificamente em outubro, o publicitário Duda Mendonça é
preso em uma rinha de galos, evento amplamente coberto
pela imprensa.
Do 24º ao 29º mês (maio de 1997), a popularidade de
ambos cai: Lula 22,2% (o índice recua de 45% para 35%)
e FHC, 14,9% (de 47% para 40%). Quando a pesquisa de
final de maio e início de junho de 2005 foi realizada, as
denúncias de corrupção nos Correios já haviam estourado,
e a CPI para investigar essas denúncias já instalada. As
acusações contra o governo continuam. Surge a denúncia
de mesada paga pelo PT a parlamentares em troca de apoio
ao governo, o chamado “mensalão”, estopim da crise. Para
verificar se a popularidade do Presidente sofrera abalos
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do Instituto, divulgada em 12 de agosto, a queda foi mais
acentuada, 11%, passou de 35% para 31%. Não houve
pesquisas Datafolha nos períodos equivalentes do governo
FHC. Portanto, não é possível a comparação dos últimos
levantamentos. Acompanhe a trajetória dos índices de popularidade dos dois primeiros anos e meio dos governos
Lula e FHC, segundo o Datafolha, no gráfico 1.
Alçada a perna, dá-se a largada na CNI/Ibope. Neste
Instituto Lula arranca com uma vantagem de sete pontos
percentuais em relação a FHC: 51% contra 44% de popularidade. Ambos os presidentes chegam ao sexto mês de
governo praticamente com a mesma taxa, Lula com 43% e
FHC, 42%, queda de 15,7% e 4,5%, respectivamente, em
relação à rodada anterior. Do sexto ao oitavo
mês de governo Lula se mantém estável, enGráfico 1
quanto a avaliação positiva de FHC cai 4,8%.
Avaliação positiva: % Ótimo/Bom (Datafolha)
Do 12º mês em diante, desperta o baguala de
50
FHC e este passa a ter uma avaliação positiva
47
maior do que a do governo Lula, tendência que
45
45
43
43
só é quebrada no 30º mês de governo, ou ju42
42
45
42
42 42
40
nho de 97/05, quando as denúncias de corrup40
41
39
40
38
39
ção no atual governo já estavam em ebulição.
36
35
35
35
Mas a pista continua a mesma. Em relação ao
35
31
9º mês, a popularidade de Lula cai 4,7%, pas30
30
sa de 43% para 41%, enquanto a de FHC sobe
25
7,5%, de 40% para 43%. A partir desta pesquisa a popularidade do governo FHC passa a
de Lula,
Lula
FHC
Na primeira pesquisa do segundo ano de
governo (março de 96/04), a avaliação positiva
de Lula cai 17%, enquanto a de FHC sobe
Gráfico 2
2,3%, uma diferença bastante significativa das
Avaliação positiva: % Ótimo/Bom (CNI / Ibope)
variações registradas pela pesquisa Datafolha,
que deu uma queda um pouco menor para Lula,
55
51
51
de 9,5%, mas de quase 27% para FHC. Do
50
47
15º ao 18º mês de governo, ambos caem em
44
45
45
43 43 43
popularidade, Lula 14,7% e FHC, 22,7%. Na
42
44
41
rodada seguinte (21º mês), ambos sobem, Lula
42
40
41
40
38
39
31% e FHC, 23,5%. O crescimento da popu38
36
35
35
34
laridade é simultâneo também na pesquisa do
34
34
34
29
30
23º mês de governo, sendo que o de FHC é
29
29
maior, este passa de 42% para 47% (+ 12%),
25
enquanto a avaliação positiva de Lula passa de
38% para 41% (+ 8%). Na pesquisa do 27º
mês de governo, FHC atinge o maior índice
Lula
FHC
de popularidade de toda a série, o mesmo com
es

com essas novas denúncias, o Datafolha realizou uma outra pesquisa, com um intervalo de quinze dias (30º mês de
governo), dois dias depois do depoimento do deputado
Roberto Jefferson no Conselho de Ética da Câmara. Resultado: a popularidade de Lula cresce, ainda que marginalmente, 2,9%. A de FHC, no mesmo período, cai, também marginalmente, 2,5%. O acontecimento relevante
dessa época no governo FHC foi a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, em maio de 1997.
Na pesquisa Datafolha de julho (31º mês de governo),
auge da crise política, a popularidade de Lula cai 2,8%,
passa de 36% para 35% a proporção de entrevistados que
considera o governo ótimo ou bom. Na última pesquisa
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de 51% para 34%. Na pesquisa referente ao
31º mês de governo, quando o Ibope realizou
Governo Lula em relação ao Governo FHC (%)
a pesquisa sem a parceria com a CNI, a popu(Datafolha)
laridade de FHC se mantém nos 34% enquan60
57
to a de Lula passa de 35% para 36%, aumento
55
53
54
51
50
de 3%. Na pesquisa Ibope de agosto deste ano,
50
outra realizada sem a CNI, a queda de popula40
ridade de Lula foi cambaleante, 19% menor
do que o índice do mês anterior. No período
30
31
31
30
28
28
equivalente, FHC subiu 12%. No último le26
22
20
vantamento, cujos dados foram divulgados no
16
16
dia 21 de setembro, desta vez em parceria com
15
13
10
11
a CNI, a popularidade de Lula, a despeito da
0
enxurrada de novas denúncias, atinge a estabiJunho
Outubro
Dezembro
Março
Dezembro
Junho
lidade e repete o índice de agosto: 29%. A po2003
2003
2003
2004
2004
2005
pularidade de FHC no período equivalente sobe
Melhor
Igual
Pior
18%, o índice passa de 38% para 45%. Compare os resultados da pesquisa CNI/Ibope no
gráfico 2.
Gráfico 4
Apesar de a avaliação positiva do governo
Governo Lula em relação ao Governo FHC (%)
Fernando Henrique Cardoso passar a do go(CNI / Ibope)
verno Luiz Inácio, mais cedo na CNI/Ibope
60
55
54
do que no Datafolha, o governo atual é mais
52
50
49
50
bem avaliado quando comparado ao governo
49
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anterior, em ambos os institutos de pesquisa.
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Veja os gráficos 3 e 4, elaborados a partir da
31
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seguinte pergunta: “Pelo que já viu até o mo28
27
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mento no governo Lula, o (a) Sr. (a) diria que
21
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18
17
ele está melhor, igual ou pior do que o governo
15
15
10
Fernando Henrique Cardoso?”.
8
0
Na pesquisa Datafolha, a média dos que consideram o governo Lula melhor do que o governo FHC é de 52%, enquanto na pesquisa CNI/
Melhor
Igual
Pior
Ibope é de 49%. Já a média dos que acham o
governo Lula pior do que o governo FHC é de
o qual Lula iniciou seu governo: 51%. Lula, ao contrário, 15% e 19%, respectivamente. No segundo Instituto, no auge
cai de 41% para 39% (-5%), no período equivalente. É das denúncias de corrupção, em julho, a proporção de ennessa pesquisa que se observa a maior diferença entre os trevistados que considera o governo Lula pior do que o
índices de popularidade dos dois presidentes.
governo FHC sobe, mas cresce também o índice dos que
consideram o governo Lula melhor, ainda que em uma prourioso é comparar as quedas de popularidade so- porção bastante menor, 24% e 4%, respectivamente. Em
fridas pelos presidentes no 30º mês de governo, setembro, cai em 14% a proporção de entrevistados que
ou junho de 97/05, quando, no governo Lula, ex- considera o governo Lula melhor do que o governo FHC
plodiram as denúncias de corrupção. Este cai 10%, (passa de 50% para 43%), enquanto o índice dos que conpassa de 39% para 35%, enquanto FHC, no período equi- sideram pior sobe 3,8% (de 26% para 27%). Não houve
valente de governo, cai 33% (2,5% no Datafolha), passa esse levantamento nas últimas pesquisas Datafolha.
m

m

ar
/0
3
ai
/0
3
ju
l /0
3
se
t/0
no 3
v/
03
ja
n/
0
m 4
ar
/0
m 4
ai
/0
4
ju
l/0
4
se
t/0
no 4
v/
04
ja
n/
0
m 5
ar
/0
m 5
ai
/0
5
ju
l /0
5
se
t/0
5

Gráfico 3

C

JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005

81

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Denúncias de corrupção, de “abafamentos” de CPIs e
de investigações envolvendo personagens do governo, aconteceram tanto no período Fernando Henrique quanto no
período Lula. Mas não foram, na maior parte do período
em análise, suficientes para afundar a popularidade dos
presidentes. No caso do governo atual, a popularidade só
caiu significativamente três meses depois de estouradas as
primeiras denúncias de corrupção. Durante todo esse tempo, as notícias de transações ilícitas envolvendo figuras
centrais do governo foram ininterruptas. Ainda assim, a
popularidade de Lula atingiu a estabilidade na última pesquisa CNI/Ibope. Será possível afirmar que existe um limite de tolerância da população com a corrupção ou, mais
do que isso, com notícias de corrupção?

Para ilustrar esse argumento, a pesquisa Datafolha de
julho revela que, entre os brasileiros com renda de até cinco salários-mínimos, 36% avaliam positivamente o governo Lula e 22% avaliam negativamente. Já entre a população com renda superior a 10 salários-mínimos, o primeiro
índice cai para 21% e o segundo sobe para 33%. Ainda de
acordo com essa pesquisa, entre as razões para a reprovação do governo Lula, o desemprego é citado por 33% dos
brasileiros com renda de até cinco salários-mínimos e por
5% dos brasileiros com renda acima de 10 salários-mínimos. A corrupção, por sua vez, é citada por 28% do primeiro grupo e por 30% do segundo. Na rodada de agosto
esse levantamento não foi feito.
Com os dados aqui disponíveis, o que se pode aferir
até agora é que escândalos de corrupção no governo não

N

parecem ser o determinante principal do apoio ou repúdio
da população a tais governos. A intensificação dos mesmos na mídia, talvez. A permanência nas manchetes dos
principais veículos de comunicação, não sei. O que a última pesquisa CNI/Ibope leva a crer é que chega um momento em que a população começa a questionar o tempo
ocupado nos noticiários por tais denúncias e começa a identificar componentes de disputa político-eleitoral.
Logicamente, não é possível prever o que irá acontecer nas próximas semanas. Outras denúncias envolvendo
quadros importantes do governo ou os desdobramentos
destas que aí estão, até mesmo em outras áreas, podem
acentuar a queda da popularidade do Presidente Lula. Ou,
como sinalizou a última pesquisa de opinião, não serem
suficientes para tal. Não sabemos ainda. Outras pesquisas
virão. Outras denúncias, provavelmente. Aguardemos as
cenas dos próximos capítulos. Nessa novela, o Ibope dá
picos de audiência. Alerta máximo!

em FHC e nem Lula se elegeram com a bandeira da moral e da ética, de acabar com a corrupção nos seus respectivos governos, como fez Fernando Collor de Mello. Essa sempre foi a bandeira do PT, não do atual governo. FHC se elegeu com o
compromisso de promover a estabilidade econômica e a
reforma do Estado. Lula, em combater o desemprego, a
pobreza e garantir o crescimento econômico. A estabilidade econômica foi alcançada pelo primeiro. O crescimento
econômico, o combate à pobreza e a redução do desemprego, este ainda de maneira tímida, vêm sendo promovidos pelo segundo. É o que os números indicam. Para a
parcela mais desprovida da população brasileira, que é a
maioria, isso é o que importa. A questão da corrupção
acaba afetando mais fortemente a classe média, que paga
impostos elevados sem garantia de retorno em serviços na
mesma proporção. Pior do que isso. Percebe esses impostos sendo utilizados com finalidades ilícitas.

crisbatista00@globo.com
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WILLIAM FAULKNER, 1947

O MAL-ESTAR
de

freud

Lee Siegel

RETRATOS DE HENRI CARTIER-BRESSON

“O mal-estar na civilização” foi publicado pela primeira vez em
1930, e este ano está sendo reeditado por ocasião de seu 75o aniversário. Uma
nova edição de um texto clássico da cultura ocidental é sempre um grande acontecimento por oferecer ao público a oportunidade de debater os efeitos das questões
levantadas pelo livro na maneira como compreendemos o mundo – ou se esses
efeitos realmente ocorrem. O termo “clássico” pode significar que o resultado
intelectual de um trabalho é, sem dúvida, definitivo na sua área, ou ainda que seu
prestígio sobreviveu a sua autoridade e influência.
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ensaio de Freud firma-se em três argumentos impossíveis de serem comprovados: o desenvolvimento da civilização se resume ao crescimento do indivíduo; a questão central da civilização de reprimir o instinto
agressivo demanda um sofrimento insuportável; o indivíduo está dividido entre o desejo de viver (Eros) e o de
morrer (Thanatos). Ao mesmo tempo, é impossível refutar
as teses de Freud. Todos os três argumentos desapareceram das mentes de muitas pessoas, por força da pressão
de uma oposição intelectual, apenas para permanecerem
vivos nas cabeças de tantas outras. Explicar a influência
exercida por Freud nos dias atuais é apreender o melhor
sentido do dilema central que perpassa a nossa cultura.
Em um sentido relevante, as idéias de Freud têm provocado um impacto inegável. Elas anunciaram a morte
da psicologia na arte. Freud é abstrato, conceitos impessoais fizeram desaparecer as especificidades do personagem de ficção. Por volta dos anos de 1950, aqui e na
Europa Ocidental fazia cada vez menos sentido criar nos
romances literários uma personagem idiossincrática com
uma vida interior e exterior repleta de originalidade, já
que a questão comportamental poderia ser explicada através das realidades universais de ID, EGO e SUPEREGO,
para não mencionar as forças de repressão, deslocamento
e neurose.

Libertada a ficção da dependência do personagem,
surge no pós-guerra o nouveau roman e sua ausência de
personagem, aparecem ainda o romance pós-moderno e
o romance experimental com suas muitas estratégias – ironia de auto-anulação, caricaturização deliberada, “coortes” em estilo cinematográfico. Em toda a valiosa produção literária publicada após a guerra, raramente encontramos uma figura ficcional que tenha a notabilidade de
um Gatsby, um Nick Adams, um Baron Charlus, um Leopold Bloom, uma Settembrini. Sem contar o esplendor do
século XIX, quando os autores perscrutavam a mente humana com um recurso bem próximo à clarividência. É óbvio
que antes de tudo isso havia Shakespeare. E Cervantes. E
Dante. E... Parece que quanto mais longe vamos no passado e nos distanciamos de Freud, mais profundos serão os
perfis psicológicos dos personagens encontrados na arte
literária. Atualmente, mesmo os mais bem realizados romances oferecem apenas reflexos superficiais e vagos daquilo a que chamaríamos personagem. A voz do autor, ou
a voz autoconsciente, produz uma substituição da entrega
imaginativa na criação de uma outra vida pela simples excentricidade.
Mas se culpamos Freud pelo prolongado processo de
extinção da personagem literária, também lhe agradecemos pelo prestígio alcançado pelo cinema. A representação da vida interior do personagem de ficção não é uma
forte característica do cinema. As personagens se revelam através de reviravoltas nos roteiros, ângulos das câmeras, trilhas sonoras – através de forças impessoais e
abstratas, bem ao gosto dos conceitos de Freud. Em um
romance, a personagem é moldada de dentro para fora;
em um filme, é construída de fora e permanece fora.
Quantos personagens cinematográficos podem ser lembrados – com a exceção, talvez de Cidadão Kane – cujos
nomes teriam a particularidade arquétipa de Isabel Archer ou Sister Carrie?
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ara o bem ou para o mal, a independência que
o cinema tem com relação ao personagem é a razão pela
qual ele ocupa o lugar do romance literário como a forma
de arte dominante na nossa cultura. No entanto, Freud
delineou sua concepção da mente humana através dessa
mesma literatura imaginativa que suas idéias acabaram
por tornar obsoleta. Seu trabalho é cheio de referências a
poetas, dramaturgos e romancistas tanto de sua própria
época como de tempos mais remotos. Na última parte de
sua carreira, ele se dedicou cada vez mais a usar a literatura para provar suas teorias com seus mais famosos comentários sobre Shakespeare e Dostoievsky. “O Mal-Estar
na Civilização” é repleto de citações de Göethe, Heine,
Romain Rolland, Mark Twain, John Galsworthy e outros. Se
Freud tivesse tido somente seu próprio trabalho como referência, ele jamais teria se tornado Freud. Tendo atingido
seus objetivos intelectuais, ele erroneamente desfez-se das
hipóteses culturais que tanto alimentaram a sua obra.
O paradigma universal de Freud para a personalidade
humana não significou apenas o declínio do personagem
na ficção. A impositiva redução da personalidade humana
a simples falhas de desenvolvimento arruinou o conceito
de autoridade. O padre, o rabino, o ministro, o político, o
general podem referir-se a fatos objetivos e invocar verdades objetivas e até mesmo ideais. Eles podem ser pessoas decentes e razoáveis que possuem um forte senso do
princípio de realidade e da percepção das outras pessoas.
Mas aos olhos de Freud, eles são como todos os outros –
produtos de suas estreitas e mal percebidas circunstâncias,
que eles projetam sobre o mundo ao redor e algumas vezes as tomam como a própria realidade. Nada do que
dizem ou pensam sobre o mundo é dissociado de suas
circunstâncias.

INTELIGÊNCIA

“O Mal-Estar na Civilização” é o produto de uma mente profundamente agitada e perturbada. No verão de 1929,
quando Freud começou o livro, o anti-semitismo tinha se
tornado tão violento na Áustria quanto na Alemanha. O
ódio aos judeus teve um papel central dentro dos partidos
Socialista Cristão da Áustria e Nacionalista Alemão, que
estavam para ganhar a maioria no parlamento. Não é difícil imaginar que Freud, morrendo lentamente de um câncer na boca, diagnosticado em 1923, se sentisse cada vez
mais ansioso sobre sua vida e o destino de sua obra.
Talvez tenha sido esse desesperançado estado de espírito que tenha levado Freud a extremas contradições e a
lapsos intelectuais em “O Mal-Estar na Civilização”. Em
dado momento ele diz que “a baixa avaliação feita pela
doutrina cristã sobre a vida humana” foi a primeira grande expressão de hostilidade para com a sociedade civilizada do Ocidente; e diz ainda que o mandamento cristão de
amar ao próximo como a si mesmo é “um dos ideais da
sociedade civilizada”. Depois, no espaço entre duas frases, ele se confunde quando tenta identificar o mandamento com a própria sociedade. Ele descreve a injunção
sagrada como sendo “sem dúvida mais antiga que o cristianismo”, então, como se concluísse que a idéia de amor
universal fosse algo exclusivo do cristianismo, ele acrescenta que “certamente, não é tão antiga; mesmo nos períodos históricos isso ainda era estranho para o homem”.
Em todo o ensaio, a hostilidade de Freud para com o cristianismo é tão intensa que ele parece estar determinado a
definir a civilização em termos cristãos. O livro deveria se
chamar “Mal-Estar na Sociedade Cristã”, pois é isso exatamente o que ele é.
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H

á ainda o instinto agressivo, um impulso universal, o qual segundo Freud apresenta o único
impedimento para o amor cristão e a sociedade civilizada,
embora não tenha podido elucidar a questão em suas primeiras teorias. Freud parece estar sublimando através de
suas teorias seus sentimentos sobre a civilização cristã, que,
mesmo antes da ascensão de Hitler ao poder em 1933,
parecia devorar a ele e a sua família. Certamente, o ódio
de Freud contra as forças ocultas que se juntavam contra
ele tem algo a ver com as repetidas referências aos grandes homens da História que morrem difamados e ignorados. Em uma importante parte da obra, Freud introduz a
idéia de “superego de uma época da civilização”, suplantando, assim, Jesus Cristo por um conceito freudiano – ou
seja, suplantando Cristo por Freud.
O mais enigmático ou talvez apenas incoerente elemento de “O Mal-Estar na Civilização” é a polêmica de
Freud – fantasiosamente colocada em 1920, na obra “Além
do Princípio do Prazer” – de que todo indivíduo deseja, de
alguma maneira, morrer. Em “O Mal-Estar na Civilização”, ele não explica essa idéia absurdamente contra-intuitiva e não mostra sua aplicação na história, ou sequer a
elabora. A noção apenas aparece já quase no fim do livro.
Nove anos depois, em seu exílio na Inglaterra, fraco e
doente, Freud cometeu suicídio assistido, pedindo para que
seu médico desse a ele uma dose mortal de morfina. Por
toda a severa gentileza de Freud para com a Humanidade, por todos os seus esforços para diminuir o fardo do
sofrimento humano, Thanatos foi o amargo caminho pelo
qual ele universalizou seu terrível estado interior.
A compreensão de “O Mal-Estar na Civilização” será
prejudicada se não levarmos em consideração todas essas
circunstâncias. Se Freud nos ensinou alguma coisa, isso
seria que para avaliarmos a autoridade é necessário examinar as condições daqueles que estão submetidos a ela.
E para que “O Mal-Estar na Civilização” possa ter uma
explicação essencial sobre a nossa própria condição, é necessário percebermos que a obra parece estar circunscrita
não somente ao seu tempo como também ao momento de
vida de seu autor.

Atualmente, a ênfase dada por Freud ao efeito formativo do romance familiar parece cada vez menos relevante em meio às desconstruções e permutações que ocorrem no cerne da família tradicional. O seu argumento de
que a repressão da sociedade cria um sofrimento insuportável parece implausível em uma sociedade na qual a permissividade cria novas formas de sofrimento. Sua franqueza ao abordar a questão do sexo parece estranha numa
cultura que não para de falar sobre sexo. E há um grande
número de pessoas que crêem em uma bondade humana
inerente ao homem e acreditam estar vivendo de acordo
com sentimentos ideais, princípios universais, mandamentos sagrados e que não foram influenciadas pelo ceticismo
de Freud. Mas há pessoas para as quais as poderosas idéias de Freud são as condições permanentes de suas vidas.
Através da afirmação dos sentimentos ideais, princípios
universais e mandamentos sagrados, essas pessoas enxergam um pretexto covarde que esconde interesse, ganância e um desejo de se fazer o mal.
Nenhum desses dois grupos jamais conseguirá que outro
desista de sua visão de mundo. Nesse sentido, o conflito
não é, por exemplo, entre o mundo islâmico e o Ocidente
“liberal”. O conflito se dá em todos os lugares, entre as
pessoas religiosas e as outras, que, como Freud, vêem a
fé como uma ilusão, um conjunto de noções auto-enganosas sobre a vida.
Posto de outra forma, o freudianismo não é uma ciência. Ou compreendemos a noção dinâmica do subconsciente de forma intuitiva – da mesma forma com que compreendemos a verdade contida no Eclesiastes –, ou simplesmente não aceitamos sua existência. Por essa razão, a
divisão mais hostil no mundo de hoje é entre aqueles que
acreditam que o subconsciente exerce um papel fundamental na vida do homem e aqueles que não acreditam
nisso. É essa a verdadeira guerra cultural e talvez o real
conflito entre as civilizações.
ESTE ARTIGO FOI PUBLICADO NO “THE NEW YORK TIMES”, EM 8 DE MAIO DE 2005.
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artigo que segue foi extraído de um documento apresentado ao Presidente

Fernando Henrique Cardoso em final de 2002, por ocasião da realização de uma
reunião dos presidentes dos países sul-americanos, realizada em Brasília.

T

inha o propósito de traçar um roteiro para construção gradual da união

sul-americana, nos moldes da União Européia, a partir da organização de
um mercado comum e de uma moeda escritural, prosseguindo até chegar ao
Banco Central e à moeda comum sul-americana.

O

projeto explorava, no curto prazo, os trunfos da América do Sul diante

do mercado globalizado e apontava os projetos prioritários de infraestrutura fundamentais à criação de um espaço comum no continente.
94
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pesar de toda a cantilena sobre os BRIC’s e a
importância do Brasil nesse grupo de países,
da torcida declarada contra a hipótese de que
a Argentina tenha encontrado a fórmula para
não chorar mais por si própria, do voluntarismo turbinado a petrodólares venezuelanos de Hugo Chávez e das insistentes pregações de Washington de que o
Chile é um modelo pronto para uniformização da governança em todo o continente, os países sul-americanos interessam cada vez menos aos núcleos decisórios e estão
cada vez mais fora do foco da economia mundial.
A América do Sul participa de forma residual e decrescentemente do comércio internacional e gravita na periferia da nova ordem internacional. E desta ordem não tem
mais como fugir. Não há projetos, possíveis ou viáveis, de
reautarquização da economia dos seus Estados-Nação. E
não adiantam arroubos retóricos ou meras diatribes para
lamentar o que já se incorporou à nossa realidade histórica – a globalização.
O que compete aos países do continente, responsavelmente, é encontrar os caminhos comuns que nos arranque da periferia do sistema mundial e nos coloque,
como atores em posição de maior relevo, no fluxo das
relações internacionais. Isolados, como estamos, dispersos como sempre vivemos, todos seremos coadjuvantes
menores no jogo internacional. Forjar nossa unidade é a
única rota para lograr presença no mundo que se adensa
e se unifica. A saída que se apresenta, num horizonte de
longo prazo, é a construção da “Comunidade da América do Sul”.
O desafio, no curto prazo, é criarmos, em conjunto,
requisitos de poder que nos projetem da periferia para o
centro de nova ordem internacional. Temos que explorar
os modestos trunfos de que dispomos, de maneira a extrair deles toda a potencialidade de que se revestem, o que
nos permitirá, no tempo, enriquecer nossa base produtiva,
melhorar o preparo de nosso capital humano e, progressivamente, distribuir de forma eqüitativa a riqueza ampliada
pelo conjunto da sociedade, vencendo o estigma que nos
martiriza – o do mais perverso e concentrador perfil de
distribuição de renda do universo.
Constituímos, em conjunto, na América do Sul, uma
economia de recursos naturais. E enquanto economia de
recursos naturais estaremos, sempre, condenados a uma
participação marginal no mercado globalizado. Conseqüentemente, toda e qualquer estratégia regional deve vi96
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sar, necessariamente, à conversão de nossa atual estrutura produtiva em uma economia baseada na produção de
bens de mais alta densidade tecnológica. Este estágio de
desenvolvimento estrutural exige grande investimento na
formação de capital humano – base de uma economia do
conhecimento – e em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Foi este o caminho percorrido, com determinação e
paciência – pelo Japão, Taiwan e Coréia do Sul e, mais
recentemente, pela China, proporcionando em todos eles
a conversão de sua base produtiva para lançá-los na condição de grandes “players internacionais”. Como há um
rito de transição para que o capital humano se desenvolva, a ênfase circunstancial na exploração dos recursos
naturais deve ser compreendida como uma estratégia destinada à superação dos dramáticos desafios de curto prazo. Sua inspiração é estritamente geoeconômica, a que
se deve acrescentar as avaliações geopolíticas fundamentais para sua legitimação junto ao conjunto dos países sulamericanos.
Somos um imenso espaço físico no qual se constituíram, com distintas origens, civilizações culturalmente diferenciadas, e que, historicamente, exploraram, muito precariamente, as suas identidades e convergências. Somos,
em conjunto, 340 milhões de seres humanos, com um PIB
superior a 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Somos sulamericanos antes de pan-americanos. Temos que nos robustecer como sul-americanos como condição para o nosso eventual ingresso na Alca.
Temos, todos nós, imensos e diversificados recursos
naturais. Detemos, em conjunto, o maior estoque de água
à disposição da Humanidade. Em nosso solo se fincam as
maiores reservas florestais do mundo, cuja preservação se
constitui em exigência para a conservação do ecossistema
universal. Nosso solo e subsolo são ricos em minerais, subexplorados em relação ao seu potencial, decisivos, todos
eles, para que os atuais padrões de civilização sejam mantidos. Caminhamos para nos constituir, em conjunto, no
maior centro produtor de alimentos – in natura ou processados – da Humanidade capaz de saciar a fome do mundo. Temos, em conjunto, o maior patrimônio de biodiversidade conhecido na face da Terra, matéria-prima fundamental para o florescimento da biotecnologia, uma das
alavancas para a construção de um desenvolvimento limpo, um imperativo moral que temos com as gerações que
vierem a nos suceder.
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Somos tudo isto, mas somos também, em conjunto, um
espaço de desenvolvimento retardado. A divisão internacional do trabalho nos condenou sempre a uma participação marginal no comércio internacional. Vendemos, ao
mundo, commodities cujos preços se aviltaram na última
década. E compramos do mundo produtos de alto valor
agregado. O desequilíbrio de nosso comércio internacional nos expõe, como região, às tenazes do capital financeiro, volátil como cigano, mas do qual dependemos para
cumprir nossas obrigações internacionais.

É CRESCER OU CRESCER
É imperativo para todos que o crescimento econômico
ocorra em taxas bastante elevadas no continente sul-americano. Pois, sem crescimento – e crescimento acelerado –
não se cumprirão as expectativas de nossos povos de alcançar, para todos e não para uma exígua minoria, um
nível de bem-estar compatível com as exigências impostas
pelo padrão que, no nosso tempo, mede a dignidade humana.
Se não crescermos nos distanciaremos, cada vez mais,
do nível de bem-estar coletivo das economias centrais,
condenando nossos povos a uma participação descrente
no extraordinário desenvolvimento que o nosso tempo conhece e que oferece à Humanidade, pela primeira vez, a
possibilidade de viver uma era de abundância e não de
escassez.
Devemos buscar políticas macroeconômicas comuns
que conseguem, adequadamente, criação de empregos,
desenvolvimento econômico e inflação sob controle, sem
que um destes fatores prevaleça sobre os demais. Degrau
a degrau, dificuldade por dificuldade. Sem nos dividirmos.
Visando o alvo principal – nossa unidade diante do mundo.
Portanto, forjar nossa unidade política é a premente necessidade para muscular nossa presença, em comunidade, nos centros decisórios internacionais alicerçada em uma
só vontade, uma só voz, um só objetivo estratégico – crescer, crescer e crescer.
Nesse contexto, cabe identificar, integrar e incentivar
os setores com capacidade produtiva e de comercialização em escala global, que tenham real poder de alavancar o conjunto das economias nacionais e regional, como
vetores estruturantes do desenvolvimento sustentável e da
geração de postos de trabalho remunerado.
Essa estratégia não é contraditória com as iniciativas
que estão em curso de integração no continente, ou seja, a
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da ampliação do Mercosul e do Pacto Andino e a criação
da Alca – Acordo de Livre Comércio das Américas. Na
verdade, ela constitui um pré-requisito fundamental para
o sucesso delas. O Mercosul e o Pacto Andino se limitam a
um acordo de livre comércio entre parceiros em estágios
de desenvolvimento nem sempre similares. Devem e podem integrar-se estruturalmente para lograr benefícios mais
consistentes aos seus participantes.
A Alca, se implantada imediatamente, reforçaria um
padrão de desenvolvimento assimétrico entre o Norte e o
Sul do continente. Seria um acordo de livre comércio entre parceiros com graus extremamente díspares de estruturas econômicas, de tecnologia, de capacidade comercial
e de competitividade, se for o caso, com imensas desvantagens para os países menos desenvolvidos e com menor
competitividade. A estratégia para o rompimento das amarras continentais visaria, assim, à criação ou consolidação
de grandes estruturas produtoras e comerciais no sentido
do aprofundamento e ampliação do Mercosul, no rumo de
uma integração econômica com o Pacto Andino, para,
MANUEL ALVAREZ BRAVO
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posteriormente, com o fortalecimento comum dos dois blocos, promover-se sua integração na Alca.
A formação de um bloco da América do Sul economicamente integrado permitiria a mobilização do imenso
potencial econômico da região de forma competitiva, agregando valor aos recursos naturais, favorecendo a sinergia
e a especialização em setores estratégicos e possibilitando
melhorar os níveis de renda e de bem-estar das populações da região. A experiência de outros mercados economicamente integrados, a exemplo da União Européia, e
do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte)
atesta que, no marco da globalização econômica, a integração em blocos econômicos é um imperativo do desenvolvimento.
O enfoque tradicional do desenvolvimento sul-americano costuma enfatizar os gargalos de infra-estrutura econômica no marco de cada economia regional. Presumese que, uma vez removidos esses gargalos, o desenvolvimento virá naturalmente, irradiando-se a partir de pólos
industriais e de serviços segundo um efeito multiplicador
de investimentos. Caberia ao setor público, neste conceito,
iniciar e sustentar os principais investimentos de infra-estrutura, abrindo caminho para a iniciativa privada realizar
os seus. O desenvolvimento ocorreria, nesse contexto, a
partir da infra-estrutura para a indústria e desta para os
serviços, os quais induziriam seu próprio mercado consumidor interno ou internacional.
Num mundo que tende à globalização, contudo, a
América do Sul constitui e deve ser vista como um mesmo
sistema geoeconômico. Suas potencialidades serão mais
bem identificadas e desenvolvidas a partir de uma visão
sistêmica, pela qual os recursos socioeconômicos de cada
país sejam percebidos como complementares e não concorrentes dos demais. Além disso, no atual estágio da economia global, é o mercado que comanda as decisões de
investimento, e não o inverso. Isso significa que o sentido
do planejamento estratégico indicativo e da decisão econômica começa pela identificação dos mercados potenciais e da articulação de seus agentes como um passo prévio
na orientação dos investimentos de infra-estrutura.
O que está superado no contexto atual não é a participação ativa do Estado como indutor do desenvolvimento,
mas sim a divisão de trabalho entre Estado e iniciativa privada pela qual um respondia pela infra-estrutura, e outra
pelos investimentos complementares ou orientados para o
mercado. Depois que a maioria dos países da América do
98
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Sul adotou grandes programas de privatização, e a iniciativa privada está presente em quase todos os campos da
infra-estrutura econômica, a continuidade do processo de
desenvolvimento requer uma aliança do setor público com
o setor privado já na definição comum dos investimentos
prioritários em áreas como energia, transportes e telecomunicações.
O objetivo central aqui proposto é, pois, viabilizar a
constituição de global players sul-americanos no mercado
internacional, a partir da mobilização dos principais produtores da região. As empresas envolvidas devem atuar
articuladamente, desde a concepção dos projetos, a estratégia comum de mercado, como cinturões da produção do
bem ou serviço final, com vistas a sua participação no
mercado mundial, identificados os gargalos da infra-estrutura a serem superados. Os investimentos devem ser selecionados a partir de vantagens competitivas absolutas e
relativas claramente identificadas, possibilitando aos agentes participantes dessas alianças estratégicas uma presença relevante na comercialização mundial em suas áreas
de negócio.
As áreas de negócio abaixo relacionadas revelam grande potencial para a integração produtiva e comercial da
América do Sul. São campos de especialização capazes
de gerar grandes vantagens competitivas absolutas e relativas, e assegurar uma participação nos mercados mundiais compatível com o tamanho de sua população. O desenvolvimento de qualquer delas não requer graus de conhecimento ou de tecnologia de que já não disponha a
região. O desafio consiste, pois, em integrar a fase produtiva e, especialmente, integrar a fase de comercialização
mediante alianças estratégicas empresariais acima mencionadas, a fim de que a região passe a ter um peso relevante nos mercados mundiais específicos.
As alianças estratégicas por grandes áreas de negócios
incluem a identificação e o entrelaçamento de interesses
com os próprios mercados consumidores. Não se trata de
produzir para o mundo, abstratamente, mas para mercados mundiais selecionados, que tenham os seus próprios
interesses específicos em assegurar linhas estáveis de suprimento. Japão, Bacia do Pacífico, China, Índia e Rússia,
oferecem amplas perspectivas comerciais nas áreas de
alimentos, papel e celulose, metais etc. É em relação a
esses mercados, e não apenas para a América do Norte e
a União Européia, que a nova estratégia deve ser implementada.
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BOLSÕES DE NEGÓCIO
A título meramente de exemplificação indicaremos, a
seguir, as áreas de negócio nos quais, em teoria, os produtores sul-americanos dispõem de vantagens competitivas inegáveis no mercado internacional, independentemente
da localização ou nacionalidade da empresa produtora ou
da matéria-prima ou recursos naturais envolvidos.

a) Petróleo e Gás
A região está, hoje, entre os grandes produtores mundiais de petróleo e gás, com reservas consideráveis na
Venezuela (um dos principais integrantes da Opep), na
Argentina, no Equador, no Brasil e na Colômbia.
Uma política integrada para exploração e comercialização do petróleo e gás, a ser urdida entre as empresas
produtoras, envolvendo toda a cadeia produtiva poderia
converter a América do Sul num importante e estratégico
player internacional, inclusive para suprimento para o
mercado americano, cuja dependência excessiva, em relação à área do Golfo, se constitui, certamente, em grave
fator de insegurança para os EUA.
Uma política integrada para exploração de petróleo e
seus derivados dependeria de articulações de políticas co-

muns de produção e comercialização, passando por eventuais fusões empresariais, com investimentos em exploração, produção, distribuição e industrialização de derivados, completados por uma ampliação conjugada da frota
sul-americana de petroleiros.
O gás, de seu lado, também poderia ser objeto de políticas integradas para o mercado internacional e seu uso
deveria ser explorado, regionalmente, como matéria-prima para geração térmica ou como insumo para produção
de bens energéticos intensivos, básicos para exploração
exponencial do gás. Esta dupla destinação do gás deveria
levar em conta a geografia dos recursos minerais que precisam de energia para agregação do valor, estabelecendo-se elos de articulação entre os diversos detentores destes recursos naturais. Em especial, devem ser exploradas
as complementaridades entre o gás colombiano e venezuelano, boliviano e argentino que em relação ao minério
de ferro e a bauxita brasileira, visando à produção de
metálicos para o mercado externo.
Não deve ser minimizada, também, a possibilidade de
exportação de gás liquefeito de petróleo para fins energéticos para suprir o mercado americano, profundamente
dependente do petróleo para sustentar sua estrutura produtiva.
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Quanto ao gás boliviano e argentino, como insumo
energético e industrial é fundamental que, preliminarmente,
se avance na integração dos sistemas energéticos nacionais, hídricos e térmicos, visando à exploração mais racional dos recursos naturais e das estruturas produtivas dos
paises envolvidos.
Uma matriz energética comum maximizaria o uso dos
diversos insumos energéticos e exigiria investimentos, em
geração e linhas de transmissão. Além da construção de
gasodutos conectando a geografia de produção a geografia do consumo para fins energéticos.

c) Metais
Os vastos recursos minerais da América do Sul representam um imenso potencial inexplorado, ou explorado
apenas parcialmente, com um índice pouco significativo
de valor agregado. É o caso do minério de ferro do Brasil,
do cobre chileno, da bauxita brasileira, do cobre e do zinco do Peru. O planejamento comum e a integração produtiva dos sistemas minerometálicos da região possibilitaria
maior agregação de valor local, assim como a formação
de um bloco do lado da oferta com capacidade de participar de forma ativa no mercado internacional.
A presença em larga escala na América do Sul de minérios, gás e florestas renováveis artificiais aponta para as
amplas possibilidades econômicas da siderurgia com redutor vegetal, em grau de efetiva competitividade. A questão central, mais uma vez, é a organização empresarial
dos empreendimentos de exploração numa base geoeconômica e na forma de parceria, desde o planejamento,
entre o setor público e o setor privado.
Um projeto integrado entre a Venezuela e o Brasil ligando os insumos energéticos da Venezuela aos insumos
minerais de Carajás, visando à agregação do valor ao minério de ferro brasileiro, torna a ligação Venezuela-Carajás absolutamente prioritária.

MANUEL ALVAREZ BRAVO

b) Carvão
A Venezuela e a Colômbia são abundantes em carvão,
insumo básico para uso industrial ou termo-elétrico. Como
fonte energética pode suprir, no tempo, as necessidades
de geração térmica do Nordeste brasileiro. Como pode
servir para agregar valor aos produtos intensivos em energia elétrica a partir de recursos minerais.
A intercomunicação entre fonte produtora e fonte consumidora do insumo exigiria investimentos em barcaças
oceânicas e pequenos ajustes no sistema portuário na rota
das barcaças.
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Maximizar a utilização destes produtos visando ao mercado internacional provoca, ao mesmo tempo, um poderoso processo de integração sul-americana pela utilização
combinada de insumos que se complementam apesar de
existentes em países diferentes.
Com relação à exploração e uso do riquíssimo subsolo
peruano, abundante em potássio, fosfato, cobre e zinco, é
fundamental desenvolver, no tempo, os projetos que ligam
Belém a Paitá no Peru.
d) Indústria de Produtos Florestais
de Usos Múltiplos
Existe uma base ampla de recursos na América do Sul
para uma expansão em larga escala da produção de produtos florestais de usos múltiplos. São mercados em constante ampliação no mundo e do qual os países sul americanos podem tirar consideráveis vantagens por sua competitividade. Também aqui o objetivo estratégico seria a
formação de grandes players privados, com base produtiva regional, com capacidade de agregar valor à matériaprima e participar de forma ativa no mercado mundial.
A Mata Atlântica, Roraima e Carajás, no Brasil; a Hiléia
Amazônica; os Andes Orientais entre 100m e 1.100m de
altitude; o Sul do Chile; a Venezuela, no Orenoco, o Uruguai e a Argentina são áreas riquíssimas em recursos florestais que devem ser industrialmente explorados.
Os requisitos de logística já existentes devem ser ampliados para melhorar a competitividade. Bem como devem
ser ajustados programas de investimento comum em biotecnologia com benefícios evidentes para fortalecer o poder de mercado dos produtores sul-americanos.
e) Biodiversidade
A América do Sul detém o maior patrimônio do mundo
em biodiversidade. Entretanto, ele continua desconhecido em
sua maior parte, sujeito cada vez mais à exploração predatória ou à pirataria. O planejamento da exploração, numa base
auto-sustentável, da biodiversidade regional implica a coordenação e integração das iniciativas públicas e privadas em
projetos de desenvolvimento, desde o levantamento do patrimônio genético à exploração de fármacos, dentro do conceito de agregação máxima de valor aos recursos naturais.
f) Agricultura e Agroindústria
Somos uma região privilegiada do ponto de vista da
capacidade de produção de alimentos. Diversificação cli-
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mática, terras férteis e subexploradas – distribuídas em diferentes espaços geográficos, generosa oferta de água, e
grande contingente de mão-de-obra subutilizada, amplo
domínio da biotecnologia pecuária, agrícola, agroindustrial convertem o continente no maior provedor potencial de
alimentos para os mercados internacionais.
Através de uma política comum de produção e comercialização que amplie e muscule o nosso poder de barganha, é possível garantir uma posição decisiva no mercado
internacional como a principal fonte para suprimento de
alimentos para um mundo em carência.
A condição para uma arrancada na produção e na conquista de mercados mundiais de alimentos é, mais uma
vez, o estabelecimento de alianças empresariais com escala para assumir uma posição de global players, articulando o comércio na ponta com a base produtiva. Isso pode
ser feito para alimentos (soja, milho e trigo); para oleaginosas (girassol); para a fruticultura (tropical e temperada);
para carnes (Argentina, Brasil) e para o peixe (Chile, Peru,
Equador e Amazônia).
Convém, ainda que sumariamente, identificar os principais produtos agrícolas, com sua respectiva localização.
Esta visualização será decisiva para a análise dos projetos
de logística e infraestrutura necessários para garantir melhor inserção e competitividade no mercado internacional
para os produtos selecionais.
f.1) Soja, Milho, Sorgo e demais grãos

Nestes produtos, fundamentais para o consumo humano e animal, a América do Sul, em especial o Brasil –
região do cerrado – a Argentina alcança produtividade
superior em 40% à produção americana e já respondem, em conjunto, por praticamente 50% da produção
mundial.
Ajustar políticas comuns de produção, estocagem, comercialização e industrialização é vital para enfrentar os
subsídios generosos que os paises avançados concedem
aos seus produtores e a sistemática política de aviltamento
dos preços no mercado internacional tanto do milho como
da soja.
A ligação das zonas de produção com os mercados
internacionais, nas melhores condições de competição possível, exige algumas obras fundamentais de logística e infra-estrutura entre as quais – para mencionar apenas algumas: a Rodovia Cuiabá-Santarém; a melhoria da operacional do Porto Ordaz, na Venezuela; a ligação rodoJULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005 101
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ferroviária, ou ferroviária, Santa Cruz de La Sierra, na
Bolívia, ao porto de Sepetiba; a melhoria do sistema de
transporte nas bacias dos rios Paraná e Paraguai.
Em paralelo com o incremento da produção destas
commodities impõe-se uma política explícita de agregação de valor na exploração econômica destes produtos
básicos mediante a produção de bens industrializados dele
derivados.
A geografia adequada para uma política de industrialização deverá considerar, entre outros fatores, a existência
de centros de pesquisa e adequada logística para escoamento da produção, uma vez que, enquanto a produção,
in natura, se faz em graneleiros, o produto industrializado
utiliza contêineres ferroviário, rodoviário ou marítimo.
A conversão da soja e milho em produto industrializado, visando aos mercados, interno, regional e mundial,
exigirá, assim, investimentos nos sistemas integrados de
logística rodoviária, ferroviária, portuária e marítima – a
utilização de vagões ferroviários e terminais portuários para
operar contêineres – e frota marítima modernizada para
carga geral.
Finalmente, para fixação de uma política comum para
soja, sorgo e milho, seria fundamental a concentração de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento destes produtos melhorando sempre sua qualidade, resistência e receptividade no mercado.
f.2) Carnes

A América do Sul tem um dos maiores rebanhos mundiais de gado (bovino, caprino e suíno) e aves, fruto da
existência de milho e soja em abundância, de terras subexploradas, de climas diversificados e de ampla oferta de
água.
Estamos habilitados, assim, em nos converter, em curto
prazo, no maior produtor de proteína para consumo humano, inclusive de população pobre, pela qualidade e extensão de nossas pastagens que permitem a criação de
produtos de origem orgânica.
A produtividade, com relação a estes produtos, vem
crescendo sistematicamente. Com relação à industrialização e à comercialização internacional da proteína animal
e humana, a América do Sul poderá almejar uma posição
de hegemonia mediante políticas articuladas para produzir em massa nas condições exigidas pelo mercado externo, segundo normas e padrões incontestáveis e fiéis aos
paradigmas dos países consumidores.
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A articulação entre as zonas de produção e os mercados
também exigiria investimentos em logística, em especial com
relação aos projetos que integram, por via fluvial, rodoviária ou ferroviária, as zonas de produção e industrialização
ao sistema portuário e marítimo necessário ao escoamento
de contêineres pelos menores custos possíveis.
g) Frutas, Piscicultura e Álcool
Sem a mesma expressão da soja, do milho e de carnes, alguns países da América do Sul têm presença efetiva
no comércio internacional de frutas temperadas (caso do
Chile) e frutas tropicais (algumas áreas do Brasil, sobretudo na região do Rio São Francisco, no Nordeste brasileiro). Esta participação pode ser ampliada por políticas comuns e ações coordenadas na arena internacional e pela
proteção dos nossos mercados para os produtos sul-americanos, princípios que se aplicam, também, no desenvolvimento da piscicultura em água salgada ou doce. Da mesma maneira nossos países podem convergir na integração
de esforços em biotecnologia visando a melhorar a qualidade e a sanidade dos produtos, in natura, ou industrializados. A competitividade deverá ser estimulada pela identificação de investimento em logística e processamento que
facilitem o escoamento, a preservação e a qualidade dos
produtos.
Quanto ao etanol, a partir da cana-de-açúcar, tratase de um produto que deverá ganhar, nos próximos anos,
cidadania internacional em larga escala como decorrência das exigências de redução das emissões de carbono,
nos veículos dos países desenvolvidos, o que lhes obrigará à mistura de álcool na gasolina, abrindo um grande
mercado para o álcool produzido a partir da cana-deaçúcar.
A articulação da zona de produção da cana-de-açúcar
e respectivas destilarias, como as áreas de embarque internacional, determinarão, muito provavelmente, investimentos em álcooldutos e em graneleiros líquidos de grande porte.

OS EIXOS ESTRATÉGICOS
É claro que a abordagem proposta – a investigação dos
setores em que temos condições de atuar na arena internacional – como atores reais do processo econômico –
sugere que os investimentos em infra-estrutura devam considerar, prioritariamente, os projetos que reduzam, no curto

prazo, os custos de logística entre os centros produtores e
os mercados.
Não se trata, assim, de discutir nem o conceito nem a
configuração dos projetos existentes. Trata-se, isto sim, de
considerar prioritários os que conferem, no curto prazo,
maior competitividade aos produtos sul-americanos.
Há no momento as commodities, que se constituem nos
principais produtos de nossa pauta de exportação. Esta
configuração fornece os dados para definição dos projetos
a serem atacados, de imediato, bem como identificará os
produtores a que precisamos nos associar no esforço comum de definir atuação integrada de produção e comercialização.
Ampliar a receita de exportação da região explorando,
no limite, a potencialidade de nossos produtos no comércio internacional – de preferência agregando valor em cada
um deles – é uma estratégia realista de curto prazo capaz
de nos dar tempo para formular e implantar uma política
industrial consistente que modifique, gradualmente, nossa
pauta de exportação, convertendo-nos, no tempo, de exportadores de commodities em exportadores de produtos
industrializados, caminho natural e seguro para nos inserirmos, efetivamente, no fluxo dinâmico do comércio internacional.
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Para servir de lastro ao projetado enriquecimento da
pauta de exportações da região, o eixo Ilo-Santa Cruz de
La Sierra-Santos-Sepetiba cortando o continente ao meio,
se constitui, no curto prazo, no único sistema integrado de
logística – navio, porto, rodovia, ferrovia – cuja área de
influência serve a única região na América do Sul, com
densidade industrial capaz de gerar uma demanda efetiva
de carga geral. E, à medida que os paises, de acordo com
suas possibilidades, forem agregando valor aos produtos
de sua exportação, este eixo transversal será o principal
elo de articulação das economias sul-americanas, servindo de apoio ao sistema costeiro e nos sistemas fluvial, rodoviário, ferroviário que rasgam o continente no sentido norte-sul emprestando, em conseqüência, organicidade ao conjunto dos eixos de integração sul-americana, levando-os a
se integrarem no mercado de intercâmbio internacional.
Em paralelo deve ser considerada a necessidade de
exploração sistemática da cabotagem sul-americana, a começar pelo estímulo à criação de uma empresa sob controle de uma companhia da área para operar em carga
geral e em barcaças oceânicas. Esta preocupação deve se
completar em um esforço de integração entre as principais operadoras de graneleiros no continente para melhorar a competitividade das nossas exportações.
MARCELO CARNAVAL
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
O objetivo imediato é o de duplicar, em quatro anos, a
participação da América do Sul no comércio mundial, e
dobrá-la novamente, no período subseqüente de três anos,
mediante a articulação de plataformas de exportação que
integrem investimentos, em setores especializados a cargo
de empresas privadas e estatais da região, de multinacionais que nela atuam e do setor público neste caso voltado
para a criação e melhoria de infra-estrutura e logística.
A política de incremento das exportações regionais,
considerando as agregações residuais de valor propostas,
deve orientar as negociações do continente na arena internacional, nomeadamente, na União Européia e na Alca
(Área de Livre Comércio das Américas). Como deve servir
de objetivo comum para negociações com Japão, China e
Índia e área do Golfo, potenciais mercados para os nossos
produtos.
O objetivo estratégico, em paralelo com o esforço de
melhorar a competitividade e a qualidade dos nossos produtos, há de ser a abertura dos mercados para produtos
de maior valor agregado decorrentes da industrialização
de nossos recursos naturais, minerais como vegetais.
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A variável chave do processo, no curto prazo, deverá
ser a viabilidade da articulação de políticas comuns de produção, industrialização e comercialização que não só passe por decisões do governo como torne imperativo o comprometimento das empresas privadas ou públicas envolvidas no esforço comum.
Sem a existência de uma entidade supranacional, com
jurisdição sobre a totalidade do território sul-americano
investida de autoridade específica pelos governos regionais e dispondo de recursos próprios ou das possibilidades de mobilizá-las, o projeto estratégico proposto, certamente, encontrará enormes dificuldades na sua implementação.

MECANISMO INSTITUCIONAL
É fundamental em conseqüência a designação de uma
instituição sul-americana como coordenadora do programa, dotando-a de uma Secretaria Executiva de Planejamento Estratégico, que identifique os projetos elegíveis para
financiamento, os parceiros de empresas privadas e estatais em condições de participar deles, assim como os requerimentos de investimentos de infra-estrutura a serem
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realizados por uma parceria público-privada com participação decisória dos governos diretamente interessados,
para cada cadeia produtiva constituinte da “plataforma de
exportação”. E instituir a título de modus operandi, Sociedades de Propósito Específico tendo por sócios as empresas privadas interessadas, assim como representantes dos
governos participantes e do órgão coordenador.

OPERACIONALIZAÇÃO
Identificação pela Secretaria Executiva mediante consulta prévia aos governos, dos projetos integrantes da “plataforma de exportação”. Identificação dos players privados
e estatais, regionais e multinacionais, que possam se interessar por participar dos empreendimentos. Criação da
SPE regional. Definição das necessidades de financiamento de infra-estrutura, sobretudo de logística, dentro do conceito de prioridade geoeconômica do investimento. Acordo dos governos, no âmbito da SPE, em relação à participação nos investimentos de infra-estrutura com equacionamento da questão financeira.
• Identificação de setores e grupos de setores a serem
incluídos nas plataformas de exportação, de acordo com
sua contribuição ao aumento do valor agregado exportado, com especificação do potencial de alianças estratégicas entre as empresas regionais e multinacionais interessadas, bem como dos requerimentos de infra-estrutura
exigidos, a cargo do setor público ou mediante parcerias
do setor público com o setor privado;
• Identificação dos condicionantes legais para o estabelecimento das plataformas de exportação e das SPE, com
eventual sugestão aos governos para uniformizarem suas
políticas industriais no sentido de criar incentivos para os
setores e grupos específicos de exportação;
• Seleção das cadeias produtivas suscetíveis de receber o apoio da instituição e outros incentivos governamentais, de acordo com seu potencial exportador, em especial
de produtos com maior valor agregado;
• Indução, mediante financiamento específico pela instituição, ao estabelecimento de estratégias comerciais comuns, no âmbito das SPE, tendo em vista a busca de maior
participação no mercado mundial de exportações para
produtos e cadeias de produtos específicos.
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E, sobretudo, até que se possa caminhar para uma estruturação similar à da União Européia, com um Banco
Central da América do Sul, instituir uma moeda contábil
que tenha o mesmo papel precursor nas transações continentais e que leve o “ecu” na organização do Banco Central europeu e na introdução da moeda comum – o euro.
O desenvolvimento de plataformas de exportação que
viabilizem uma crescente participação da América do Sul
no mercado mundial contribuirá decisivamente para a
integração e a redução dos desequilíbrios das estruturas
produtivas regionais. Esta, por sua vez, é uma condição
indispensável para uma futura integração da região na
ALCA. Com efeito, os atuais desequilíbrios das estruturas
produtivas entre o Norte e o Sul do continente, e mesmo
dentro do Sul, assim como o desnível em termos de capacidade de comercialização externa, inviabilizam, no
curto prazo, a integração continental, a não ser com custos intoleráveis de perda de competitividade das empresas América do Sul, inclusive em seus mercados domésticos. Diante disso, a estratégia de integração do subcontinente aqui proposta, ancorada em planejamento governamental regional e com forte participação privada na
execução, pode ser entendida como um estágio prévio
decisivo no caminho da Alca.
A prioridade conferida aos projetos de eliminação dos
gargalos de infra-estrutura e logística seria definida tomando-se em consideração o seu impacto direto para melhorar a competitividade dos setores diretamente produtivos
no mercado internacional.
Seriam projetos estratégicos, instrumentos para ampliar os mercados para produtos de exportação pela redução
do custo da logística entre os centros de produção e os
mercados internacionais.
A redução combinada do custo do financiamento da
produção, da comercialização e da logística, garantirá competitividade efetiva para o produto sul-americano na arena internacional. E, certamente, pela escala de produção
ampliada e por uma política articulada de enfrentamento
de concorrência na área internacional, obrigará os países
centrais a sustentarem subsídios crescentes aos seus produtores que teriam, cada vez menos capacidade de concorrer com a produção da América do Sul.
rhamadv@alternex.com.br
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— “Então, faz ao menos um preto, para o enterro”,
brincou Justino.
Do outro lado da linha, um silêncio ofegante. De novo, a
voz decidida:

— “Brincadeira tem hora, Justino. Cancele os três
ternos que encomendei ontem. Estive pensando: ternos para quê, se eu não duro nem mais um ano?”
— “Dr. Guido, desculpe. Eu brinquei, não sei se para
afastar a sua certeza, ou o meu temor. Fico triste,
quando o senhor fala na sua morte, como toda hora
acontece, hoje em dia. Até comentei essa nova mania
sua com a patroa. Ela ficou com os olhos cheios d’água,
nós dois lembrando a sua ajuda na morte do mais velho. O senhor nem conhecia o Crispim, mas foi lá em
casa, visitou a gente. Assumiu a escola, os cadernos e os
livros, a roupa e a saúde do meu neto. Cuidou dele até o
casamento. Mobiliou a casinha dele. Quando ele decidiu ir para Minas, aquela besteira, quem deu as passagens e ainda pôs uns cobres na mão dele? Foi o segundo
pai do meu neto. Eu, então, não vou ficar triste?
— “Tchau.”
O alfaiate virou-se para Nando, o oficial, ocupado em casear um paletó:

— “Não é pelo dinheiro não. Três ternos são uma
boa encomenda. Esse merda, que você está terminando o paletó, faz roupa nova, uma na vida, outra
na morte. O Dr. Guido, não. Chegou aqui há mais
de 40 anos, no tempo do meu tio. Todos esses anos, já
fez uns, sei lá, 100 ternos. Agora não quer mais, nem
os escolhidos ontem, fazendas tão bonitas. Deu nele
a cisma de morrer. ‘Desculpe perguntar, o senhor
tem alguma coisa, Dr. Guido? Alguma coisa assim,
sabe como?…’, perguntei, na copa da casa dele,
quando fui levar uns cajás… Bibi, a empregada,
saltou na frente: ‘tá forte como um touro. Tudo quanto é exame, perfeito, o Dr. Wagner disse e ainda brincou com ele: ‘Dr. Guido, o senhor deu grana ao laboratório para conseguir esses resultados?’ Mas ele
encafifou.” Ela falou assim. Ele não disse nada.
Mandou embrulhar os cajás de vez no jornal, para
amadurecerem.”
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O oficial da alfaiataria “Sem Ponto” parou a agulha e disse:

— “Se ele continuar assim, vai acabar chamando a
dita. Qualquer hora dessas morre mesmo. Aí não tem
mais jeito.”
Guido sentou-se no escritório, na poltrona cômoda com
uma almofada puída, para apoiar as costas. Pensou em ligar uma música. Não ligou. Pegou o livro, abriu, viu quantas páginas faltavam para acabar e o pôs de lado. Olhou
sem ânimo os envelopes fechados sobre a mesa de trabalho. Não percebeu, no retângulo da janela, o azulão, balançando-se na pontinha do galho da goiabeira. Cerrou os
olhos de leve e ficou ali, sem pensar em nada, entregue
àquela malemolência crônica.
Aos 70 anos, o advogado Guido Santana fechou o escritório. Deixou a cadeira de Direito Comercial na Faculdade.
Dinheiro não faltava, dos investimentos e dos aluguéis de
vários imóveis, comprados em pontos valorizados da cidade. A filha não precisava dele. Casou-se com um capitalista italiano. Viviam em Zurique, à tripa forra, umas graças
as duas crianças, cujo crescimento Guido acompanhava
pelas fotografias. Em casa, só ele e Bibi, Zenilda de nome,
mais a faxineira, a passadeira, uma vez por semana, e a
folguista lerda que, aos domingos, lhe esquentava a comida e lavava, na máquina, a roupa branca.
Ele aposentou-se, dizendo chegada a hora de largar tudo,
escritório, faculdade, artigos para as revistas jurídicas, uma
ou outra palestra. Agora, era viajar, curtir as amigas, discretamente chamadas “as minhas primas”, como se a empregada não soubesse, e ler os livros da biblioteca vasta.
Alguns, de leitura obrigatória, dava vergonha admitir, inclusive para si próprio, que nunca lera: “Os irmãos Karamazov”, “Guerra e paz”, “O Homem sem qualidade”, “Os
miseráveis”, Santo Deus, até “Os miseráveis”. Só não ia
ler “Ulisses”, nem “Grande sertão: Veredas”, complicados
demais para a sua preguiça. Haveria almoços (“com o o
fechado, faz favor”, como ele explicava) e visitas dos amigos. Nada disso aconteceu.
O telefone interno bateu. Isaías acabava de chegar sem
combinação, como de hábito e permitiam mais de 50 anos
de companheirismo, desde o início do curso superior. Isaías o acompanhou no luto pela morte de Vera, um baque.
Mas não era uma presença alegre.
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— “Gui, tudo bem?”, perguntou o visitante.
— “Mais ou menos. Fui ao médico ontem. Essa artrite me mata.”
— “Nunca vi ninguém morrer de artrite.”
— “Não é a artrite. Ela só põe a gente na cama. Aí,
vêm as infecções, os problemas respiratórios…”
— “Chega”, reclamou Isaías. “Ultimamente, você
só fala em morte. Na vinda para cá, encontrei o Branco. Lembrou com saudades dos tempos do júri. Qualquer hora, segundo ele, vai fazer mais um, de despedida”.
— “Faz nada”, duvidou Guido. “Branco é um inconveniente; é isso que ele é. Você se lembra da festa
de formatura do ano passado? O idiota do Branco
levou o nosso álbum de formatura. Era um tal de chamar os nomes e alguém dizer ‘morreu’, ‘sumiu’, ‘tá com
Alzheimer’. A Telma disse: ‘pára, Branco, senão
isto aqui vira velório’. A Helena bateu na madeira da
mesa, de mão aberta para isolar mais completo, como
ensinou.”
— “Não fez por mal, Guido. Vamos e venhamos, nós
já estamos na linha de tiro: ‘pá ... pá’. Lá vai mais um,
bye-bye, até a eternidade, se ela existir.”
Guido completou:

— “E se ela não existir, Isaías? O Marcelo, meu
sobrinho, diz que, se não houvesse vida do outro lado,
a gente deveria morrer em dois tempos: no primeiro, o
defunto diria ‘cá estou eu, morto, e não existe nada’.
No segundo tempo, morria de vez.”
— “Estamos nós falando em morte, de novo, Guido.
Vamos jogar na sorte. Se lembra do seu Ubaldo?
Entrou velho na faculdade, com filhos criados e neto
crescido. Marta pôs nele o apelido de ‘homenagem
póstuma’ porque apareceria assim no nosso convite
de formatura. Pois ela já se foi, o velho formou-se.
Outro dia, eu o vi, na Avenida Rio Branco. Todo jico.
Me reconheceu de pronto. Já chegou aos 92 anos.
Anda sozinho no metrô, imagine você.”
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Guido lembrou-se da faculdade, a melhor do Rio, e do
professor de Introdução ao Direito, com aquele palavrório
todo, que Kant é isso e Kelsen aquilo, que em Roma era
assim e na Grécia era assado, mas com a ressalva: “isto
que eu digo é um nadinha. O verdadeiro aprendizado requer dedicação integral, para não dizer obsessiva.” Para
passar nas provas, bastava memorizar a pouca matéria ensinada. Guido compreendia o conselho. Não o seguia por
medo de perder o sol da praia, as regatas da Lagoa, o
futebol, o chope, o namoro. “Onde se viu, deixar de jogar
tênis, domingo de manhã, ou de ir ao cinema, à noite,
para ficar em casa, estudando as teorias do furto, a diferença entre posse e propriedade, e em Roma isso e aquilo,
e sei lá mais o quê?”. Absurdo desperdiçar no estudo o
tempo de viver.
Agora, entretanto, a sensação era outra. Sem ter de ir ao
escritório ou à faculdade, nem de fazer nada, havia tempo
de sobra para fazer tudo, principalmente ler, passear, dar
um mergulho de manhã, tirar um cochilo à tarde, ir ao
cinema. Quantas vezes, no escritório, ele havia falado do
seu sonho de ir à praia, almoçar, fazer a sesta e pegar a
sessão das 4, ou ficar em casa lendo, um livro atrás do
outro, tudo isso sem culpa e sem tirar o pé do Rio de
Janeiro, onde morava. Mas por que desfrutar desses prazeres, cuja sensação a morte logo apagaria? Por outro lado,
desesperava ficar inútil em casa, temendo e aguardando a
bandida, com o risco de enlouquecer durante a espera.
Guido lembrou-se de que, ainda na véspera, depois do almoço, para digerir a dobradinha com feijão-branco e pedaços de paio, andou pela casa. Na saleta, entre a copa e a
sala de jantar, reviu os seus faqueiros, as baixelas de porcelana, os copos e jarros de cristal da melhor cepa. A aquisição dessas coisas dera-lhe trabalho e muito gasto. Agora,
no entanto, oprimia-lhe a visão de tudo aquilo, sem utilidade para o homem que ia morrer. Aliás, onde terminariam tantos objetos de valor? Nas mãos dos netos dos seus
netos, ou dos netos dos seus sobrinhos… “Isso aqui mamãe me deu. Veio do bisavô dela, nem sei direito o nome
do velho. Já recebi trincado…” Aqui, ó, que o seu acervo
de quadros, pratas, porcelanas e cristais iria dispersar-se
nas gerações sucessivas da família. Legaria uma coisa ou
outra. O resto, posto em leilão, seria dado a instituições
de caridade, como tudo ficou disposto no seu testamento.
E não haveria túmulo para ele. Túmulo, para ficar abandonado, em poucos anos, sem irmão do seu sangue para co-
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locar uma flor, sem coração para dizer uma prece? Nada
disso. Seria cremado. As cinzas jogadas no mar…

— “Acorda, Guido, volte à terra.”
— “Estou acordado, Isaías. Falando do pessoal da
nossa turma, você me levou a lembrar coisas, inclusive aquela mulata da bunda grande, de Copacabana…
A gente ia ao apartamento dela. Um entrava no quarto,
o outro esperava. Nós disputávamos no par-ou-ímpar
quem entrava primeiro. Podia ser uma vez um, outra
vez o outro, mas havia prazer em jogar a sorte.”

INTELIGÊNCIA

falou de uma maldição no epitáfio de certo túmulo de
Pompéia: ‘Ao ímpio, que violar este túmulo, que viva
para sepultar todos os seus’. Você gostaria disso, Guido? De enterrar a sua filha, os seus netos?”
Guido reagiu:

— “Pára, Isaías. Você, seu babaca, está sendo racional, mas o meu temor é irracional. É doentio. É
mórbido. É uma síndrome. Você me irrita com essa
lógica.”
— “Eu só quis ajudar, Guido.”

— “Eu até acreditaria nessas lembranças, se não te
conhecesse, na palma da minha mão, Guido velho de — “Desculpe, velho. Não é nem que eu não queira
guerra. Vi no seu rosto você ausentar-se, não nas an- morrer. É este medo de morrer. Como eu tenho medo
cas da Iolanda, era o nome da mulata, porém em al- de morrer, não quero morrer, entende?”
guma coisa escura, pesada. Não era de novo esse
pânico da morte, essa idéia fixa, era?”
Silencioso o amigo, Guido ia pedir um café. Estendeu a
mão para pegar o telefone. Parou no meio. Decidiu que
era melhor apressar a saída de Isaías. Então, pegou um
clip na caixinha, no seu lado. Os seus dedos distenderam
uma haste. Desentortaram a outra até que o clip se transformasse num fio reto de metal.

— “Acertou, Isaías. Esse pavor de morrer só não
digo que esteja me matando para não fazer graça,
quando o caso é tão sério. Mas está me consumindo.
Não sei como resisto. O Wagner, meu médico, sugeriu-me procurar um psicanalista. Nesta minha idade? Troço mais ridículo. E depois, se ele me curasse, o — “Veja esse ‘clips’, Guido.”
que não acontece do dia para a noite, quanto tempo eu
permaneceria curado, antes do fim de tudo? Cá para Guido falou impaciente:
nós, na nossa intimidade, repetindo a pergunta mais
uma vez, você, com 71 anos, não tem medo da…?”
— “É clip, Isaías, clip. Já disse a você. Falar um
‘clips’ é igual ao Matias, caseiro do sítio, explicando
Isaías interrompeu, em voz alta:
um ferimento no braço: ‘Eu estava soltando uns fogos,
no jogo do Flamengo’. Um ‘fogos’ estourou na minha
— “Borro-me todo. Borro-me, entendeu? Cago- mão e queimou o meu braço.”
me. O jeito, entretanto, é não pensar nela, mas ficar
pedindo a proteção do Céu, ou olhando o exemplo de — “Um ‘fogos’ eu não falo, Guido. Mas falo um clips
gente mais velha. Se o Ubaldo chegou aos 92, por que e foda-se.”
eu não vou chegar também? E chegando lá, vou pensar num sujeito de 100. E se alcançar pensante os 100, Guido abrandou a voz:
vou lembrar-me daquela mulher, na França. Saiu
no jornal: ela completou 125 anos. Aos 112 o médico — “Dizem que, na Indochina, o clip era chamado
proibiu ela de fumar, um cretino.”
trombone, por causa do formato.”
— “O bom seria não morrer…”
— “Deixe de ser besta, Guido. Não morrer é uma
punição. A lenda do tal Ahaverus… Não sei quem

— “Tudo morre, Guido. Até as coisas. Veja esse
‘clips’. Você acabou de matar ele.”
bermudes@sbadv.com.br
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mais recente crise política brasileira parece estar longe
de ter um desfecho. De fato não há, até o momento,
provas convincentes da existência de um esquema regular de subsídio espúrio a deputados. O momento
é então oportuno para refletirmos sobre os perigos de um dos
mitos mais caros da “sociedade de informação”: a noção de “transparência”. Nossos avós nos ensinavam que era desaconselhável
falar de corda em casa de enforcado. Mas, em nossas sociedades
supostamente livres, é praticamente proibido problematizar as
noções utópicas de ‘transparência’ e de ‘comunicação’.
De tão banais, martelados à exaustão pela mídia, estes termos parecem neutros, convidando-nos a uma sinistra resignação
a um estado de coisas que, mais do que ameaçar partidos e líderes
carismáticos, para o deleite obsceno dos oposicionistas que ora
testemunhamos, abre caminho para novos totalitarismos, se não
agirmos responsavelmente. Assim, o momento pede que inves-

tiguemos os fundamentos teóricos de uma ideologia na qual
estamos imersos sem nos darmos conta. Com a ajuda da história
da comunicação e da filosofia política, pretendemos observar as
virtuosas irmãs gêmeas “Transparência” e “Comunicação” que,
de tão incensadas na cultura política moderna, têm suas origens
fortemente conservadoras fora do campo de visão do senso comum. Talvez por isso se possa sentir, em práticas saudadas como
democráticas na contemporaneidade, um intrigante travo amargo de obscurantismo.
Os tempos em que vivemos são paradoxais. Nunca se falou
tanto em diálogo, em consenso. Talvez seja porque resta pouco a
discutir. Afinal, os políticos e gestores econômicos insistem em
nos lembrar que não há outra coisa a fazer além do que já fazem
os nossos governos, ainda que sobre uma marola murmurante à
guisa de oposição. É razão comunicativa para cá, é o retorno do
ator para lá. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Fala-se tanto
JULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005 117

I N S I G H T

de consenso nacional de partidos políticos, mas se observa o
ressurgimento vigoroso de guerras étnicas, exclusões, racismos e
xenofobia. Não deve ser por acaso.
A velha noção de Política, no melhor sentido aristotélico,
como a concessão de voz àqueles que não a têm, dá lugar a um
pragmatismo morno, degenerativo, niilista, que tem na necessidade do desenvolvimento das forças produtivas sua única razão
de ser. E aqui uma outra palavra faz a delícia dos conservadores:
“consenso”. Por trás desta outra noção idílica com laivos de mínimo denominador comum esconde-se o esquecimento do
modo de racionalidade próprio à política. Se a busca cega do
consenso a todo custo não foi a razão da ruína de um partido que
carreava para si as mais nobres aspirações democráticas de grande
parcela da população brasileira é tema que deixo para os cientistas
políticos discutirem.
Mas é tempo de começarmos nossa caminhada rumo à desconstrução de mitos tão caros. Iniciaremos nossa viagem em
busca do restabelecimento do óbvio discutindo as origens da
noção moderna de “comunicação”, contemporânea que é daquela de “transparência”.
Philippe Breton1 nos ensina que o essencial da argumentação sobre comunicação que hoje empregamos nos discursos que
enaltecem, por exemplo, a globalização dos mercados foi gestado
na década de 40 do século XX. Trata-se, como gostava de dizer
Michel Foucault a respeito de instituições que pareciam milenares, dada sua penetração radical na vida dos contemporâneos, de
uma “invenção recente”. De fato, foi entre os anos de 1942 e 1950
que os contornos do que hoje convencionamos chamar de ‘sociedade de comunicação’ foram delineados. Um dos maiores ideólogos desta noção não foi Marshal MacLuhan, como gostariam
de pensar os mais afoitos. Foi Norbert Wiener, o pai fundador
da Cibernética, “a ciência do controle e das comunicações”, em
suas próprias palavras. De fato, cotejando os textos seminais da
Cibernética com o documento que foi saudado pela doxa como o
inaugurador da nova sociedade da informação, o Relatório NoraMinc, gestado na década de 70, vê-se que este nada traz de novo.
Matemático de formação e professor do Massachusets Institute of Technology, Wiener ainda não falará de “comunicação”
em 1942, mas evocará nesta ocasião as noções de “comportamento” (em seu sentido behaviorista) e “informação” para sintetizar
a essência do pensamento cibernético: o comportamento dos
seres consistiria então na troca de informações. A originalidade
do pensamento de Wiener ou, melhor dizendo, a novidade paradigmática que ele introduz não está, como se costuma supor, na
revelação da informação e seu movimento de trocas, mas sim no
fato de este movimento ser apresentado como constituinte inte118 TRAMBIQUE
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gral dos fenômenos naturais e artificiais. Daí para a consolidação
da noção de que “tudo é comunicação”, tão evidente na contemporaneidade, bastará um pulo. Neste momento de que ora tratamos, a noção de “comunicação” em seu sentido moderno ainda
não ganha as ruas. É assunto ainda restrito a cientistas. Somente
mais tarde se transformará em ideologia e fará história.
Dois momentos balizam a transformação da noção de comunicação na trajetória que a leva da ciência à ideologia. O primeiro momento se dá entre os anos de 1942 e 1947-1948. Constituídos à maneira de uma rede interdisciplinar, os autores envolvidos neste movimento buscam reunir sob uma mesma
denominação (“cibernética”) um conjunto de fenômenos já
conhecidos que vão da cardiologia à antropologia, passando
pela neurofisiologia, eletrônica e matemática aplicada. É no ano
de 1942 que Wiener publicará, em co-autoria, um artigo seminal
para o entendimento da noção moderna de comunicação. Tratase de Behaviour, purpose and teleology (Comportamento, propósito e teleologia).
O segundo marco se dará entre os anos de 1947 e 1948 quando Wiener explicitará seu desejo de extrapolar a noção de comunicação recém-elaborada para os domínios da ação política e social. Tal desejo pode ser explicado por um contexto cultural que
privilegia a noção de responsabilidade social do cientista, tributária das tragédias do Holocausto e de Hiroshima. Nesse momento o uso científico da noção de comunicação continua a se desenvolver, por exemplo através dos progressos na teoria da informação. Mas nada permite ainda antever o extraordinário desenvolvimento desta noção como um valor utópico que mais tarde se
anunciará. Ela ainda é tema restrito ao continente intelectual das
matemáticas, das ciências naturais e das técnicas e excepcionalmente da antropologia, na figura de Gregory Bateson.
Tudo isso confere àquele jornalista do diário comunista
“L’Humanité” um caráter visionário. Já em 1948, falará da criação
da “Bernética” (Bernetique), nova ciência para “iludir”2 o povo e
desviá-lo de seu “verdadeiro combate” .
Convém agora retornar ao princípio de que “tudo é comunicação”, que herdamos do pensamento cibernético. Para Wiener, o
real pode ser totalmente interpretado em termos de informação e
comunicação e visto do ângulo quase exclusivo das relações entre
os elementos, o que suscita uma visão de mundo global e unificada. Wiener combate, assim, o método funcional que busca uma
certa interioridade nos fenômenos. Se o mundo é constituído
1. BRETON, Philippe. L’utopie de la communication, Paris, La Decouverte, 1997.
2. Um espirituoso jogo de palavras, pois berner, em francês, quer dizer
“iludir”.
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integralmente de relações, tudo está então exteriorizado. A realidade não deixaria restos para além das referidas relações. Desta
forma, seres e fenômenos se assemelhariam a uma cebola, que é
composta de exterioridades superpostas. A rejeição da noção de
uma interioridade habitando seres e fenômenos (que agora é
relegada ao campo da metafísica ou das ilusões) nos remete assim
à idéia de “transparência”, ainda que este termo não tenha sido
empregado por Wiener em 1942.
Despido de sua interioridade, o homem nesta nova ideologia utópica inaugurada por Wiener, não é mais um ator social.
Trata-se, isto sim, de alguém que é apenas reação. Na cibernética
de Wiener, indivíduo e sociedade estão fundidos em um laço
social unitário propiciado pela transparência. Graças à comunicação, o homem é transparente para a sociedade e a sociedade é
transparente para o homem. A partir de então nenhum lugar
deve permanecer secreto.
Na utopia desenhada por Wiener, o inimigo a ser combatido é o “ruído” ou “entropia”. Qualquer coisa que se interponha ao livre fluxo da comunicação será visto como um ruído a
ser erradicado. Segundo Wiener, “a comunicação é o cimento da
sociedade e aqueles cujo trabalho consiste em manter livres as
vias de comunicação são os mesmos de quem depende a perpetuação ou queda da nossa civilização”. O sentimento de prestígio de que desfruta hoje a mídia, aceita com tácita adesão pelo
senso comum, é um legado destas visões utópicas acerca da
comunicação. O que é mais curioso é que o segredo, que é inimigo da transparência para Wiener, é o fundamento da política
para Jacques Rancière. Dá o que pensar. Corolário deste conflito
de idéias dos dois pensadores é a noção corroborada por muitos intelectuais contemporâneos acerca da agonia da política diante da mídia.
E aqui é interessante marcar a oposição instaurada pela utopia da comunicação, herdeira da cibernética, entre as noções de
transparência e segredo. Esta falsa oposição (do ponto de vista
do bem comum) explorada pelas mídias é, pode-se afirmar, a raiz
de nossos males políticos contemporâneos. É Rancière quem
nos dará pistas muito interessantes para desvendar as tensões
entre segredo, política, transparência e comunicação.
Um texto deste filósofo político, publicado no caderno Mais,
da “Folha de São Paulo”3, jamais me saiu da cabeça, tamanha a
sua visceralidade. Os recentes acontecimentos envolvendo a CPI
do Mensalão obrigaram a sua releitura. E o resultado é impressionante e esclarecedor. Poder-se-ia dizer que é pura filosofia política a marteladas, tamanho o seu poder de fogo. Intitulado “O
3. Publicado em 22/08/2000.
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silogismo da corrupção”, o artigo, entre outras coisas, afirma desafiadoramente, a julgar pelos descaminhos que nossa vida política assumiria cinco anos depois de sua publicação, que “a política
funda-se na distância” e que “o grande inimigo da política é a
idéia de transparência”.
Reproduzida assim de chofre tal afirmação pode assustar.
Mas convém entender melhor o que Rancière propõe. Ele quer
dizer que “o verme totalitário está sempre presente no fruto democrático”. Nessa brincadeira, até as oposições sairão chamuscadas, se não agirem com responsabilidade cidadã. Basta ver o tamanho da crise republicana que o depoimento do advogado
Rogério Buratti quase ensejou, não fosse a habilidade do ministro Antonio Palocci em contorná-la. As cassandras de plantão
acalmaram-se quando viram onde a brincadeira poderia nos levar.
E por 24 horas a Nação pôde descansar de escândalos e rumores.
Os mercados amanheceram tranqüilos.
Foi nossa cupidez por transparência e visibilidade total que
estimulou a corrupção, na visão arguta de Rancière há cinco anos
passados. E vale citá-lo:
“Portanto nada de hipocrisia! Que o povo dos indivíduos
democráticos tenha a honestidade de aceitar esse mal [a corrupção] que ele torna necessário. E mesmo que por inadvertência caia algum dinheiro público nos bolsos de alguns eleitos, que ele reconheça nesses excessos individuais a imagem
magnificada de seus apetites ordinários. É por causa dele [o
povo] que os eleitos republicanos são às vezes obrigados a
desviar para algum tráfico mesquinho seus olhares geralmente voltados para as grandes finalidades da vida comum”.
A doxa naturalmente estribucharia se lesse estas declarações
no seu diário preferido. Elas só podem ser recordadas em veículos como este que ora lês, caro leitor. E essa é a maior marca do
suposto silêncio dos intelectuais. Perdemos a ligadura com o
povo. Só falamos para os pares. Somos agora reféns do pensamento rasteiro da mídia impressa.
Mas voltemos a Rancière e sua poderosa advertência nestes
tempos de cólera. Para o pensador, um conflito de temporalidades marca a crise atual da política. O tempo da mídia seria o
presente e sua obrigação “a de vender o novo a cada dia”. Já o
tempo da política pressupõe “enxergar longe e agir para o futuro”. Como preservá-lo, pergunta Rancière? E responde com senso de responsabilidade republicana que falta a nossos colunistas
de diários hoje guindados à condição de pitonisas. “Há uma vida
pública que deve ser preservada das torpezas da vida privada, e
uma vida privada que deve ser subtraída ao olhar público. As
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instituições da vida comum repousam num simbolismo que
não é para ser tocado”, adverte.
Se no campo da comunicação moderna atribui-se a Norbert
Wiener o advento da noção de transparência, é a Jean-Jacques
Rousseau que os filósofos creditam o surgimento da idéia de
transparência da vida comum. Que gerou seus monstros materializados “nos crimes da virtude revolucionária e nutriu o Terror
conduzido pelo incorruptível Robespierre”.
Há algum tempo atrás, mais precisamente em 2002, grassava na mídia o termo “denuncismo”. Alguém tem idéia de onde
este vocábulo foi parar? Gratifica-se bem a quem encontrá-lo. Sua
desaparição é sintomática e preocupante, pois denota a naturalização das delações premiadas, dos disque-denúncias de todos os
dias, dos Judas na berlinda. A justificar a tal da transparência,
costuma-se esgrimir o argumento de uma suposta crise de confiança contemporânea. Talvez devamos refletir, isto sim, sobre o
desenvolvimento de uma cultura da suspeita. É o que pensa
Onora O’Neil. “Talvez a cultura de auditorias que estamos incansavelmente construindo esteja comprometendo ainda mais a confiança do que a apoiando. Plantas não florescem quando nós a
arrancamos várias vezes do vaso para saber se suas raízes estão
crescendo. A vida profissional e institucional, da mesma forma,
não vai bem se constantemente as vasculhamos para demonstrar
que tudo é transparente e confiável.”4
Onora O’Neil não se impressiona com o fato de que nossas
suspeitas cresçam substancialmente em uma cultura que celebra o
fim do segredo e a transparência. “A transparência certamente destrói o segredo, mas pode não limitar o logro e a desinformação
deliberada que comprometem as relações de confiança. Se queremos recompor a confiança, precisamos reduzir o logro e as mentiras, em vez do segredo. A transparência e a franqueza podem não
ser os bens incondicionais que gostamos de supor”, alerta.
Sobre o finado denuncismo enquanto categoria analítica,
Fernando Lattman-Weltman5 assim se pronunciara, em 2002:
Muito se têm falado no Brasil, recentemente, acerca do chamado fenômeno do “denuncismo” da mídia, ou seja: de
que em função de uma competição imediatista pela audiên-

4. A question of trust. Reith Lectures 2002. BBC – Radio 4.
5. Mídia e poliarquia: Denuncismo e oligarquia, Ou, Como tornar a Mídia
(também) accountable?. Compôs. Julho de 2002.

INTELIGÊNCIA
cia entre os veículos de comunicação, estes se têm valido do
recurso cada vez mais freqüente a denúncias apelativas que
careceriam de melhor exame e fundamentação, o que muitas
vezes impede que se chegue a uma apuração suficiente dos
fatos, com as respectivas punições e absolvições (ou reparações morais). Se por um lado isto pode ser indicativo de um
aumento de transparência dos assuntos e pessoas públicas
no país, por outro, teme-se também que o controle midiático – via “denuncismo” – dê margem a abusos de direitos
civis e prerrogativas individuais e a um processo de deslegitimação geral das instituições políticas.
Foi há cerca de três anos que estas afirmações foram formuladas. Mas quem se depara com a cobertura jornalística nacional
atual acredita que já se passaram 10 anos. De fato, parece que ficou
démodé denunciar o denuncismo.
Mas os fiéis cultores do senso comum poderiam argumentar que Rancière é leniente com criminosos no artigo mencionado
anteriormente. Na realidade esta não é a preocupação do autor.
Ele quer, isto sim, interpelar a sociedade sobre a responsabilidade
que tem na promoção da corrupção, visto que a seu ver ela se
justificaria pela necessidade de os políticos saciarem baixos instintos de seus eleitores que querem ver “firmada a idéia que identifica a democracia ao triunfo de um individualismo de massas,
indiferente às formas simbólicas da vida pública, mas ávido de
publicidade como de mercadorias”. E seria bom que nossa responsabilidade acerca da corrupção nada tivesse a ver com a catilinária da delação recompensada como signo de cidadania. Mas
sim com uma reflexão sobre o que constitui verdadeiramente
uma República.
Curiosamente, a ascensão dos privilégios simbólicos concedidos à idéia de transparência coincide com um refluxo da concepção de Política, tal como a entende Jacques Rancière, a partir da
obra de Aristóteles. Sintoma disso, segundo o autor, é a elevação
do consenso à condição de virtude cívica. Na verdade, deveríamos
ver o consenso, a partir de sua reflexão, “como o esquecimento
do modo de racionalidade próprio à política”. Nesse sentido,
concorda com o cientista político Slobodan Milacic, que entende
que a doença da democracia é o consenso. “É pela conversão ao
mínimo denominador comum que se decide ou se arbitra de
forma consensual”, segundo ele, que faz questão de nos lembrar
que o menor de todos os denominadores comuns é o zero.
ccordovil@hotmail.com
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Ruanda:

as chagas abertas
de uma nação
Alexandre dos Santos
JORNALISTA

R

uanda, capital Kigali. Entre os meses de abril e
julho de 1994, esse pequeno país da África Central foi tomado por uma insanidade coletiva. Engolido por uma violentíssima perseguição étnica, o país inteiro submergiu em
algo que pode ser caracterizado como uma pandemia de
insanidade coletiva.
Este ano de 2005 marca a passagem dos 11 anos daquela que talvez seja uma das mais aterradoras e vergonhosas passagens da História recente da Humanidade: o genocídio de 800 mil tutsis por grupos de extermínio hutus
em cerca de 100 dias, sob os olhos entorpecidos da comunidade internacional!
Ruanda perdeu à época pouco mais de 10% dos seus
7,5 milhões de habitantes, a esmagadora maioria morta a
golpes de machetes e facões. Levando-se em consideração
que o território do país equivale a cerca de 60% do tamanho do Estado do Rio de Janeiro, seria como se a população de um grande centro urbano como Nova Iguaçu fosse
inteiramente exterminada sem que as autoridades competentes esboçassem qualquer reação1.

O jornalista Phillip Gourevitch se deu ao trabalho de
fazer uma conta aterradora: dividiu o total de mortos pelos
dias em que durou o genocídio (de 6 de abril a 19 de julho
de 1994), descobrindo a média de cerca de 333,3 mortes
por hora ou 5,5 assassinatos por minuto!2
Perdidos assim, esses números parecem impessoais e
até certo ponto inacreditáveis e sem sentido. Mas o que
podemos entender primeiro dessa história? Aquilo que fez
com que tutsis e hutus se tornassem grupos antagônicos?;
o que alimentou e tornou mortal esse ódio?; o estopim que
levou à dizimação da população tutsi e de hutus moderados; ou qual a relação entre todas essas questões?
Para não entrar na armadilha citada por Stalin (“uma
única morte é uma tragédia, um milhão de mortes é uma
1. O site oficial do governo de Ruanda confirma que o país possui área
total de 26.338 km². Informações do IBGE certificam que o Estado
do Rio se estende por 43.696 km² e apontam a população de Nova
Iguaçu em 817.117 habitantes, de acordo com o último censo.
2. GOUREVITCH, Phillip. Gostaríamos de Informá-lo de que Amanhã Seremos Mortos com Nossas Famílias. São Paulo, Companhia das
Letras, 2000, p.158.
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estatística”), façamos um exercício de compreensão histórica das relações sociais e políticas entre hutus (90% da
população) e tutsis (9%)3. Proponho que este artigo ajude
o leitor a compreender a barbárie genocida que ocorreu
em Ruanda, não como um acontecimento trágico e esdrúxulo típico de um país escondido no meio de um continente estranho e selvagem. A tragédia humanitária ruandesa é daquelas atrocidades anunciadas cujas pistas vinham
sendo apresentadas e acumuladas durante décadas, sem que
algo objetivamente concreto fosse feito para mudar o curso inelutável dessa história. Minha proposta não é analisar
ponto por ponto cada momento de turbulência, mas perpassar os fatos mais elucidativos do passado ruandês. Meu
objetivo é nos tornar cúmplices do mesmo esforço partilhado por Gourevitch e pelos cientistas políticos Michael
Barnett, Gérard Prunier e Mahmood Mandani, entre tantos outros, considerados pièce de résistance da história recente de Ruanda. A esse grupo juntou-se recentemente o
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gua comum, dividiram e disseminaram uma mesma religião e construíram uma vida social que os levou naturalmente à miscigenação. Enfim, criaram uma cultura comum em pequenos grupos populacionais que poderiam
possuir chefes tanto de uma quanto de outra etnia.
Hoje os etnógrafos chegaram à conclusão de que não
é possível diferenciar hutus e tutsis como grupos étnicos
diferentes, mas quando os alemães iniciaram a colonização efetiva da região começaram a utilizar instrumentalmente uma distinção que só foi mantida entre os próprios
ruandeses para identificar as famílias de origem pastoril
(os tutsis) das de origem agrícola (os hutus).
Para facilitar o controle e a administração das áreas
ocupadas, os alemães fizeram o que era comum aos colonizadores de qualquer época: elegeram um “grupo social”
como parceiro, o transformaram em casta, o colocaram
em posições-chave da administração colonial e, paulatinamente, dividiram os ressentimentos e raivas em relação ao

A tragédia humanitária ruandesa é
daquelas atrocidades
anunciadas cujas pistas vinham sendo apresentadas e acumuladas
durante décadas, sem que algo objetivamente concreto
fosse feito para mudar o curso inelutável dessa história
cineasta irlandês Terry George, cujo filme “Hotel Ruanda”
entrou em cartaz recentemente nas principais capitais do
Brasil. Todos tiveram e têm o papel de manter viva na memória da sociedade internacional os acontecimentos daquele fatídico 1994 para que a própria história, e não apenas a
ruandesa, não venha a se repetir futuramente como farsa.
Portanto, vamos ver, juntos, o que aconteceu, por que
aconteceu e de que forma aconteceu.
Tutsis e hutus vivem um complicado xadrez de relacionamentos desde antes da chegada dos colonizadores alemães, porém o rastilho que explodiria em 1994 passou a
se acumular de maneira mais intensa com a chegada dos
belgas, herdeiros das colônias africanas da Alemanha4.
Quando os primeiros colonizadores alemães alcançaram, em fins do século XIX, a região onde hoje estão Ruanda e Brurundi, encontram hutus e tutsis vivendo em relativa harmonia e dispersos em vários grupos populacionais. Originários de fluxos migratórios diferentes, ao coabitarem os mesmos espaços ambos desenvolveram uma lín128 HUMANISMO

colonizador com essa nova classe social. O que os alemães
fizeram foi simplesmente juntar os conceitos da “ciência
das raças”, em voga na Europa da segunda metade do século XIX, com aquilo que eles entenderam da realidade
social que encontraram. Os comandantes alemães tinham
a percepção inoculada particularmente com a hipótese hamítica do antropólogo inglês John Hanning Speke, defensor da idéia de que a base da civilização e cultura das tribos africanas da região central do continente foi disseminada ali por tribos mais evoluídas que migraram do “chifre da África” (onde hoje estão Somália, Etiópia e Eritréia). Essa raça superior teria deixado marcas indeléveis

3. Dados populacionais referentes ao ano de 1996 retirados do site
oficial do governo de Ruanda. Há uma terceira etnia compondo a
sociedade ruandesa. Os pigmeus tvás representam apenas 1% da população, fora os primeiros habitantes da região onde hoje existem
Ruanda e Burundi. Hoje formam um grupo marginalizado e sem
direitos civis.
4. Com a derrota na I Guerra, as colônias alemãs na África foram
passadas à administração belga.
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em suas descendências e, na percepção do colonizador, a
miscigenação ocorrida entre tutsis e hutus não teria apagado essa herança genética. Portanto, depois de um longo
e impreciso período em que as diferenças entre as duas
“etnias” vinham sendo diluídas, os alemães estabeleceram
arquétipos físicos para novamente separar os descendentes
da “tribo evoluída” da “população negróide nativa”. Assim aos hutus se imputou a marca dos rostos sólidos e
redondos, a pele escura, o nariz achatado, os lábios grossos e a mandíbula quadrada. Aos tutsis, as características
do que se imaginava as mesmas dos ancestrais nômades
do norte: pele mais clara, rosto delgado e comprido, nariz
e lábios mais finos e o queixo estreito.
A estratificação étnico-social começava ali, com a separação da população entre os dois grupos. Os alemães
deram aos tutsis o status de elite privilegiada com acesso à
educação, ao treinamento nas Forças Armadas e aos postos na administração local que mais geravam atrito com a
população: a exploração do trabalho e a cobrança de impostos. A agudeza dessa clivagem foi mantida e fomentada
durante a administração belga. É bom lembrar que ao ganharem da Liga das Nações o direito à administração de
Ruanda em 1919, como parte dos espólios pagos pela Alemanha após a derrota na I Guerra, os belgas já encontraram
lá essas divisões étnicas, porém se utilizaram de maneira
ainda mais perversa dessa polarização social para exercer o
controle local, disseminando mito da superioridade tutsi.
Entre os anos de 1933 e 1934, os belgas organizaram
um censo populacional com o intuito de emitir “carteiras
de identidade étnicas” nas quais era carimbada em grandes letras vermelhas a “procedência” do indivíduo. Como
analisou Gourevitch, qualquer que tenha sido o significado das denominações “hutu” e “tutsi” antes do período
colonial, elas não tinham a menor importância já que os
belgas terminaram de transformar Ruanda num país de forte rivalidade étnica. E o “canto do cisne” da administração
belga conseguiu ser ainda mais cruel, sedimentando o caminho que levaria Ruanda aos acontecimentos de 1994.
Depois de ajudar a manter os tutsis na cadeia administrativa do país por quase 70 anos, de 1897 até 1962, os
colonizadores simplesmente entregaram o poder do novo
Estado ruandês independente às mãos hutus, sedentas por
vingança, deixando instituído o ambiente de revanchismo
étnico que eles mesmos haviam erigido. Dessa forma, em
1962, Ruanda ganhou a independência formal e seu primeiro presidente, o hutu Grégoire Kayibanda, que imedi-
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atamente instituiu perseguições sistemáticas mortais contra tutsis, obrigando vários deles ao refúgio em Estados
vizinhos. Essa situação propiciou o surgimento de grupos
armados. Em dezembro de 1963, um desses grupos guerrilheiros conseguiu, em poucos dias, chegar a 20km de
Kigali antes de ser liquidado pelas forças hutus. O governo anunciou um “estado de emergência”, senha para mais
um massacre de tutsis entre dezembro de 1963 e janeiro
de 64. A população que não foi morta juntou-se em mais
um fluxo de refugiados. As décadas de 1970 e 1980 levaram à mobilização dos tutsis exilados e à criação da Frente
Patriótica Ruandesa (FPR), responsável por perpetrar
embates ainda mais virulentos.

E

m 1973, um personagem importante se juntou à
tragédia ruandesa. Juvénal Habyarimana, eleito Presidente do país e obrigado pelas circunstâncias a dar o primeiro
passo para a instituição de um acordo interno de paz entre
tutsis e hutus. Habyarimana ficou duas décadas no poder
em Ruanda, e sob sua administração espocaram diversos
escândalos de corrupção. A falta de investimentos na modernização dos setores agrícola e industrial fez com que o
país perdesse cada vez mais espaço no mercado internacional, levando o presidente a desviar verbas de projetos estrangeiros de ajuda internacional. Em 1989 o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial exigiram que o
governo ruandês implementasse um amplo e sério ajuste
estrutural para que voltasse a ter crédito. Também os governos da Europa Ocidental e dos EUA pressionavam Ruanda (e vários outros países africanos que dependiam de
seus auxílios financeiros) a apresentar esforços pela democratização “de fato”. Assim, em junho de 1990 Habyarimana anunciou o estabelecimento de um sistema multipartidário em Ruanda, já que o país vinha sendo governado com mão-de-ferro por presidentes hutus. Agora a população tutsi vivia a antiga realidade hutu de não possuir
qualquer direito político, sendo preterida nas áreas da educação e saúde, vendo os cargos públicos mais representativos e as mais altas patentes das Forças Armadas como exclusivos dos hutus.
A perspectiva de uma disputa aberta pelo poder ao
invés de marcar o início de uma nova realidade política
resultou em nova disseminação do terror em todo o país.
Para o consumo externo Habyarimana interpretava o paJULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005 129

I N S I G H T

pel de defensor da democratização e modernização. Internamente, demonstrava que suas intenções eram meramente de fachada e que o grupo ligado ao poder não pretendia
abrir mão dele. Na mesma proporção em que defendia a
abertura política, o governo iniciava uma ampla repressão
contra tutsis e hutus opositores.
Em 1º de outubro de 1990 a FPR invadiu o território
ruandês pela fronteira Nordeste com Uganda, declarando
guerra aberta contra Habyarimana. Cerca de 650 soldados
dos exércitos belga e francês foram enviados em auxílio ao
Presidente, que mantinha estreitas relações com seus governos. A desculpa dada foi a de garantir a segurança dos cidadãos franceses e belgas em território ruandês, mas os soldados não só ajudaram na linha de frente como deram apoio
logístico às tropas ruandesas, pilotaram os helicópteros do
governo, organizaram o posicionamento da artilharia, desenvolveram as comunicações de rádio e supervisionaram
as operações militares (incluindo a tortura de prisioneiros).

H

abyarimana novamente se aproveitou da situação
de perigo para lançar uma extensa ofensiva contra os opositores. A lista negra incluiu tutsis que viajavam com freqüência para o exterior, acusados de manter contato direto
com refugiados e imigrantes e cujo objetivo era desestabilizar o governo.
Os meios de comunicação também foram habilmente
utilizados pelo governo hutu como veículos de propaganda antitutsi. Os mais influentes eram o jornal “Kangura”
(que significa, ironicamente, “faça despertar”) e a rádio
RTLM (Radio et Télevisión Libres des Milles Collines).
O Kangura era responsável pela divulgação da lista dos
suspeitos e por incitar o ódio étnico. Em dezembro de
1990 publicou os “Os Dez Mandamentos Hutu”, que pregavam a pureza racial, acusavam todos os homens e mulheres tutsis de serem desonestos e traidores e chamava
também de traidores todos os hutus que casassem, tivessem amizade ou empregassem tutsis. O oitavo e mais citado dos mandamentos dizia que os hutus deveriam parar de
sentir pena dos baratas (como eram chamados pejorativamente os tutsis). A RTLM, por sua vez, se tornaria a peça
mais importante para a organização e a divulgação de informações para as milícias interahamwe durante o genocídio.
No início dos anos 90 entra em cena outro importante protagonista da tragédia ruandesa: o intelectual Paul
130 HUMANISMO
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Kagame, que interrompeu os estudos nos EUA para retornar a seu país e reorganizar a combalida FPR, que
havia perdido quase todo os comandantes em lutas contra o exército hutu. Kagame foi o responsável pela total
reformulação nos métodos de ação da Força Patriótica de
Ruanda. Essa nova Frente de Kagame começou a atacar
cidades fronteiriças, libertando presos políticos e os integrando à coordenação do grupo. É interessante salientar
que quase todos os soldados da Frente possuíam o ensino
primário, metade deles cursou o segundo grau e cerca de
20% haviam chegado à universidade, o que caracterizava
a FPR como a mais instruída guerrilha que o mundo havia visto até então.
Do outro lado do país, Habyarimana estava às voltas
com outros problemas. Além das acusações de corrupção
e das infrutíferas tentativas de barrar as ações da Frente, o
Presidente era acusado pelos hutus exaltados de ser complacente demais com os opositores do governo. Na verdade ele ganhava tempo na implementação do multipartidarismo, dando espaço para que pequenos partidos de oposição surgissem possibilitando a identificação dos elementos mais poderosos e perigosos. Esses eram presos e mantidos nas cadeias de Kigali como cúmplices das atividades
da FPR.
A longa crise econômica, pela qual passou o país nas
décadas de 70 e 80, alijou uma geração inteira de jovens
hutus do mercado de trabalho fez com que outros perdessem seus empregos. Essa massa desocupada passou a ser
prontamente aproveitada em milícias civis financiadas pelo
governo e treinada em táticas militares de ataques-surpresa, incêndio de casas, lançamento de granadas e confecção
de porretes. A mais organizada e violenta delas era a interahamwe (ou “aqueles que atacam em grupo”), originada
nas torcidas organizadas de futebol. Na mesma proporção
em que a FPR atacava povoados ao norte de Ruanda, a
interahamwe se espalhava pelas cidades em volta da capital, se dividindo em pequenos grupos para “defender e vigiar” os bairros.
A comunidade internacional pressionava o governo
ruandês a dar um passo significativo de entendimento com
a FPR. Um acordo, assinado em março de 1992, previu o
início das conversações entre representantes de Habyarimana e Kagame. Enquanto as conversações de paz se arrastavam durante todo o ano, Habyarimana enfrentava problemas políticos cada vez mais sérios, acusado pelos demais líderes do Poder Hutu, o mais extremista grupo polí-
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tico ruandês, como traidor e cúmplice dos “baratas”. A
pressão política começava a ficar insuportável. A Rádio
Ruanda, ligada aos partidos de oposição ao governo começou a atuar de maneira cada vez mais independente e
desafiadora. Durante as últimas semanas de 1992 e as primeiras de 1993, vários casos de assassinatos de grupos
tutsis eram noticiados pela Rádio Ruanda. Os crimes eram
imputados à interahamwe, tendo os políticos e representantes do Poder Hutu como mentores intelectuais.

P

ara não se isolar internamente, Habyarimana deixou
definitivamente de lado a máscara democrática e mostrou
a verdadeira face da “política multipartidarista”. Todos os
partidos tiveram que se expressar publicamente contra ou
a favor do governo, sem meio-termo. Assim os oposicionistas passaram a tomar mais cuidado com as manifestações públicas de apoio ao plano de paz e à FPR. A RTLM,
por sua vez, passou a intimidar os opositores do regime
com mensagens indiretas à segurança de suas famílias e
amigos. No fim de janeiro de 1993, a tensão era tanta que
um simples olhar de esguelha poderia motivar novas perseguições e mortes. E foi mais ou menos o que aconteceu
no Norte do país. A violência se espalhou rapidamente
quando a interahamwe se associou à população local e aos
soldados das Forças Armadas Ruandesas para lançar uma
ofensiva de cinco dias, matando 300 pessoas e incendiando casas na região de Byumba.
Em resposta a FPR suspendeu o cessar-fogo, válido
enquanto durassem as negociações de paz, atacando os
milicianos do governo e os soldados das Forças Armadas,
forçando a retirada deles da região. A vitória tutsi também
forçou a saída da população hutu, cerca de 600 mil pessoas. Essa massa populacional se deslocou para as regiões
Central e Sul de Ruanda, concentrando ainda mais a população hutu e o ódio e o ressentimento contra os tutsis.
Numa demonstração de força, Paul Kagame avançou
com a FPR país adentro, até estacionar seus soldados a
30km do Norte da capital em 20 de fevereiro, anunciando
um cessar-fogo unilateral. Dez dias depois representantes
das duas partes firmaram um novo cessar-fogo, renovando
a disposição de retomar as discussões de paz. Durante cinco meses as negociações se arrastaram com avanços muito
lentos até que em agosto de 1993 chegou-se a um acordo
que parecia pôr fim à guerra civil.5
132 HUMANISMO
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A doce ilusão se desfez rapidamente quando se iniciaram discussões cada vez mais ríspidas sobre a composição
do chamado “Governo Transitório de Base Ampla”
(GTBA), que manteria Habyarimana presidente, com poderes diluídos até que as eleições fossem realizadas. A FPR
não abria mão de que a ONU enviasse uma força militar
internacional para monitorar a implementação do acordo
de paz, do qual tinha sido moderadora. Em 5 de outubro o
Conselho de Segurança aprovou a Resolução 872 criando
a Unamir (Missão de Assistência da ONU para Ruanda)
para observar o cumprimento do calendário de implantação da paz. Habyarimana, porém, não desistiria tão fácil
de seus poderes, mesmo porque continuava pressionado e
ameaçado pelo Poder Hutu de ser “pró-baratas”. Numa
tentativa de testar o comprometimento dos governos vizinhos com o tratado de paz ruandês – tendo em vista o
apoio para um possível golpe que o mantivesse no poder –
Habyarimana fez uma viagem infrutífera à Tanzânia e ao
Burundi.
Enquanto o Presidente ruandês viajava, a situação doméstica azedava cada vez mais. Os refugiados tutsis, oficialmente autorizados a retornar ao país, eram ameaçados e
intimidados pelos soldados das Forças Armadas assim que
atravessavam as fronteiras e antes de alcançarem as áreas
controladas pela FPR. Um sentimento de que as vinganças poderiam ocorrer sem que houvesse represálias começou a tomar a população hutu. Realmente muitos dos responsáveis pelos assassinatos de 1990 começaram a ser
mortos por grupos tutsis, encorajados pela situação de aparente paz, principalmente nas regiões Sul e Noroeste. As
notícias das mortes de integrantes da interahamwe foram
exploradas pela extrema direita hutu, que atribuía os assassinatos à FPR, com a permissividade do Presidente Habyarimana.
5. O Acordo de Arusha, assinado nas presenças dos presidentes da
Tanzânia, Ali Hassan Mwinyi; de Uganda, Yoweri Museveni; do Burundi, Melchior Ndadaye; e do Primeiro-Ministro do Zaire, Faustin
Birindwa, depois de um ano de discussões no qual importantes passos
foram dados:
- Assinatura do cessar-fogo em 12 de julho de 1992;
- Ratificação de acordos para a divisão de poder, definindo a composição do Governo Transitório de Base Ampla (BBTG), apresentados
em 30 de outubro de 1992 e 9 de janeiro de 1993;
- Aceitação do Protocolo de Repatriação de Refugiados, assinado em
9 de junho de 1993;
- Fixação do Acordo de Integração às Forças Armadas de Ruanda,
assinado em 3 de agosto de 1993.
A integração militar foi o último ponto a chegar a um denominador
comum a ponto de se assinar um acordo. A chegada a esse acordo
colocou o último pingo no “i” para a redação de Arusha.
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Como se não bastasse a explosiva situação interna, em
outubro de 1993 o assassinato do Presidente hutu do Burundi, Melchior Ndadaye, aumentou ainda mais a neurose
hutu, levando a mais ataques de “atores não identificados”
contra tutsis e oposicionistas hutus.6 As transmissões da
RTLM eram cada dia mais exageradas e iracundas. A “pólvora étnica” ia sendo estocada em quantidades cada vez
maiores à espera de um estopim que a explodisse de vez. Os
hutus moderados, temendo uma nova onda de violência,
viram-se obrigados a expressar apoio público e explícito à
FPR. Habyarimana aproveitou o momento de desestabilização regional para atrasar ainda mais a instalação do GTBA.
Em meio a esse ambiente, os primeiros mil soldados
da Unamir chegaram a Kigali, em novembro de 1993.
Assim que chegou à capital, o comandante da missão, o
general canadense Roméo Dallaire, concluiu que, apesar
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Nesse momento, além das pressões internas o Presidente sentia o peso da comunidade internacional, que perdia a paciência e exigia a imediata implementação do governo provisório. O embaixador da Alemanha, falando em
nome da União Européia, ameaçou Habyarimana com o
boicote dos países europeus responsáveis pela ajuda financeira ao país. Acuado, o Presidente viajou a Dar-es-Salaam, capital da Tanzânia, para uma reunião com o presidente local e mais os do Burundi e de Uganda, na qual
deveria assumir de uma vez o compromisso de implementar o GTBA.
Na volta o impensável aconteceu. Pouco depois das
20h30min do dia 6 de abril de 1994 os ruandeses eram informados da morte de Habyarimana. O avião em que viajavam
o Presidente de Ruanda e do Burundi fora atingido por dois
mísseis lançados de fora do perímetro do aeroporto de Kigali

O avião em que viajavam o Presidente de Ruanda e do Burundi fora atingi
do por dois
mísseis lançados de fora do perímetro do aeroporto de Kigali quando se preparava para
controversas
pousar. Fato até hoje não esclarecido e com versões tão numerosas quanto
de ter sido designada como “zona livre de armas” pelo
tratado de paz, Kigali era um depósito de armas do Poder Hutu.
A insistência de Habyarimana em atrasar a implantação do governo provisório levou Paul Kagame a se retirar
de Kigali e reunir suas tropas no Norte. Depois de mais
uma tentativa infrutífera, o Conselho de Segurança anunciou que as atividades da Unamir só poderiam ser postas
em prática quando as partes chegassem a um mínimo de
entendimento. A data de 22 de fevereiro foi marcada para a
nova transição. Um dia antes, uma manifestação pró-GTBA
foi atacada nas ruas de Kigali, deixando oito mortos. O
episódio serviu como nova desculpa para Habyarimana.
6. O Burundi sempre foi uma espécie de espelho invertido de Ruanda.
Também dividido entre tutsis e hutus porém diferente de Ruanda, os
burundis tutsis são maioria no país. Depois de quase 30 anos de
ditadura tutsi, um presidente hutu havia sido eleito democraticamente (recebendo mais de 60% em 1º de julho de 1993). A transferência
de poder foi feita tranqüilamente e o exemplo burundi foi festejado
internacionalmente como uma esperança para a paz africana. Quando
o novo presidente foi seqüestrado e assassinado por militares tutsi,
uma violenta revolta hutu foi desencadeada, resultando, por sua vez,
em duríssimas repressões levadas a cabo pelo Exército nacional, que
matou um número estimado em 50 mil pessoas (60% hutus), obrigando cerca de 150 mil tutsis a fugir para áreas controladas pelo
governo e 300 mil hutus para o Sul de Ruanda.

quando se preparava para pousar. Fato até hoje não esclarecido e com versões tão numerosas quanto controversas.
A RTLM imediatamente começou a responsabilizar a
FPR e a Unamir pelo assassinato dos dois presidentes. A
histeria se propagou velozmente. A tensão étnica acumulada por todos esses anos havia finalmente explodido.
Durante a madrugada as ruas da capital foram tomadas
pelos soldados da interahamwe e da guarda presidencial de
elite, que, com listas nas mãos, invadiam as casas dos que
deveriam “ser mortos antes do amanhecer”. Entre os alvos
estava a Primeira-Ministra hutu, Agathe Uwilingiyimana,
assassinada no jardim da própria casa ao tentar fugir. Dez
soldados belgas enviados para protegê-la foram feitos prisioneiros, levados para uma base militar no centro de Kigali,
torturados, mortos e mutilados. Além de Uwilingiyimana,
os alvos preferenciais daquela madrugada de 6 para 7 de
abril foram o presidente da Corte Constitucional de Ruanda, Joseph Kavaruganda (que, além de político liberal, era o
primeiro na lista sucessória de Habyarimana), os padres do
Centro Cristão de Kigali (que apoiavam abertamente a transição democrática), empresários e ativistas ligados à defesa
dos direitos humanos. Os ataques aos tutsis e hutus modeJULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005 133
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rados se espalhavam rapidamente a partir da capital, incitados pela interahamwe e pelos locutores da RTLM.
A morte de Habyarimana e a loucura que se propagou
em seguida tomaram Kagame de surpresa. A situação era
tão irreal que somente na madrugada de 9 de abril as tropas da FPR, que estavam ao Norte do país, foram organizadas e seguiram em direção ao Centro-Sul. Um novo governo hutu foi montado às pressas, mas em seguida foi
obrigado a se refugiar em Gitarama, a sudoeste da capital.
No meio do caos o general Roméo Dellaire tentava
costurar, sem sucesso, um cessar-fogo emergencial entre as
duas partes. Kagame havia deixado claro a Dellaire que a
“FPR não negociaria com criminosos”. No fim do mês,
Kigali estava dividida pelo vale central: a leste a FPR e a
oeste o governo. A Unamir e os poucos voluntários que
ainda permaneciam em território ruandês negociavam, durante horas, a troca de prisioneiros, refugiados e feridos
através dessa linha. Dellaire estava de mãos atadas já que o
mandato da Unamir não previa qualquer tipo de intervenção armada. Os massacres eram impedidos apenas onde a
FPR estava presente. O “engessamento” da tropa de capacetes azuis era tão evidente e a necessidade de deter a matança, pelo menos em Kigali, tão urgente que no dia 10 de
abril de 1994 o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Willy Claes, fez um pedido ao Conselho de Segurança
para que o mandato da Unamir fosse modificado, permitindo que os soldados interviessem. Inexplicavelmente o pedido foi negado pelo representante francês. Assim, outras duas
frentes foram abertas dentro do próprio Conselho de Segurança. Uma, liderada pela Nigéria, Nova Zelândia e República Tcheca, discutia a extensão e ampliação do mandato
da Unamir. A outra, organizada pelos EUA, Reino Unido e
com a anuência velada da Rússia, França e China, propunha
a retirada imediata da tropa. Ruanda era um pesadelo humanitário, mas para os diplomatas norte-americanos, em
especial para a embaixadora do governo Clinton na ONU,
Madeleine Albright (que depois se tornaria secretária de
Estado), era como se nada estivesse acontecendo.
Assim, em 14 de abril de 1994, uma semana depois do
esquartejamento de seus dez capacetes azuis, a Bélgica retirou o restante de seus soldados da Unamir como forma
de protesto contra a passividade e morosidade do Conselho de Segurança. O ministro das Relações Exteriores, Willy
Claes, esperava pressionar o secretário geral Boutros-Ghali a intervir diretamente na questão e pedir que mais soldados fossem enviados a Kigali.
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Enquanto os diplomatas se digladiavam no ar condicionado, Dellaire insistia na idéia de que seus soldados
poderiam intervir para evitar que o conflito ruandês se
agravasse ainda mais. O comandante da Unamir enviou
uma mensagem urgente ao secretário geral e ao Conselho,
no dia 20 de abril, garantindo poder deter rapidamente as
matanças se fosse dada carta branca para que agisse com
pelo menos cinco mil homens em Kigali. No dia seguinte,
para surpresa de Dellaire, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 912, que reduzia o contingente da Unamir em 90%! E mais: ordenava a total retirada das tropas,
deixando apenas 270 observadores em Ruanda!

A

s milícias hutus já desconfiavam e rapidamente
entenderam que a presença da Unamir não representava
qualquer ameaça às ações de extermínio. A retirada física
dos soldados da capital teve pouco impacto prático, mas
um tremendo impacto simbólico. Para os que conseguiram se refugiar e, principalmente, para um grupo de mais
de mil e duzentas pessoas que encontraram refúgio dentro
do Hotel des Milles Collines, no centro de Kigali e no olho
do furacão, a retirada dos capacetes azuis era a prova cabal
de que a comunidade internacional não se comovia com a
luta deles pela sobrevivência, não se importava com a exorbitante quantidade de cadáveres que se acumulava diariamente nas ruas, enfim, que pouco ligava para o destino de
Ruanda. Munidos de telefones e uma linha de fax, esse
grupo passou horas contatando autoridades estrangeiras,
mobilizando parentes em outros países e dando entrevistas
para rádios européias.
A pressão surtiu efeito. Tchecoslováquia, Nova Zelândia e Espanha exigiram uma ação imediata, já que o Conselho de Segurança evitava inclusive o uso da palavra “genocídio” ao citar a situação ruandesa. Washington resistiu
o quanto pôde à idéia de utilizar o termo, mas todos sabiam exatamente o que acontecia por lá. Além dos relatos
diários de Dellaire, a primeira estimativa sobre o número
de mortos em Ruanda foi levantada pela Human Rights
Watch em 24 de abril de 1994, quando foi mencionado
que mais de 100 mil pessoas haviam sido assassinadas em
menos de um mês. Quatro dias depois a Médicos Sem Fronteiras divulgava que o número de vítimas era de, no mínimo, o dobro do que havia sido divulgado pela HRW. Em 5
de maio a Rádio Muhambura, montada pela FPR, divulJULHO • AGOSTO • SETEMBRO 2005 135
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gava uma estimativa de mais de 500 mil mortos, número
ratificado pelo diretor da Oxfam à época, David Bryer. Em
meados de maio a contagem de corpos foi feita em Kigali
pelos funcionários da limpeza pública, que retiraram 60
mil corpos das ruas da capital. Em 3 de junho a FPR declarou à Muhambura que um milhão de pessoas haviam
morrido. Esse número seria confirmado por Charles Petrie, vice-coordenador da unidade de emergência da ONU
em Ruanda, no dia 24 de agosto de 1994. Oficialmente a
ONU divulgaria um relatório em 2 de outubro no qual
estimava entre 500 mil e um milhão de mortos.
A pressão sobre o Conselho de Segurança ganhou a
adesão do próprio secretário geral, abismado com o crescimento exponencial do número de assassinatos cometidos assim que se tornou evidente que os capacetes azuis
estavam indo embora. Dellaire também mudou o tom dos
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ram tão grandes que uma rádio local divulgou, em 16 de
junho, um comunicado de Kagame afirmando que “depois da morte de centenas de milhares de inocentes, o
governo francês, responsável pela perda dessas vidas, anuncia o envio de tropas para parar a matança. A intenção é
clara: as tropas francesas vêm para proteger os assassinos”. A iniciativa francesa, embora aprovada pelo Conselho de Segurança em 22 de junho, foi duramente criticada pelos líderes da África anglófona e também por Dallaire, que alertou para os interesses da política externa do
governo Mitterand na região.
Era preciso agir rápido e o apoio à sugestão francesa
foi o meio que Boutros-Ghali encontrou para ganhar o
tempo necessário até costurar a aprovação de uma Unamir II. A Resolução 929 concedeu à França o mandato
para uma intervenção humanitária sob o comando do ge-

Passados 11 anos, ainda hoje Ruanda exorciza seus
fantasmas.
O trabalho de reconciliação nacional começou no dia seguinte à
instituição do “Governo de Unidade Nacional” e perdura até hoje
relatos diários, deixando de se referir aos massacres como
“limpeza étnica” e passando a utilizar a palavra que pouco
queriam usar: “genocídio”. Em 29 de abril de 1994, Boutros-Ghali enviou carta à presidência do Conselho de Segurança informando que a situação em Ruanda havia se
tornado ainda mais grave e exortando o Conselho a votar
pela intervenção.
Enquanto esse jogo de bastidores se desenrolava, a FPR
tomava o controle das cidades no Sul e recrutava mais soldados. Em 15 de junho já dominava boa parte do território e obrigou o governo interino hutu a fugir em direção à
fronteira com o Zaire no lado Oeste. Quando a vitória
parecia questão de tempo, Kagame e os oficiais da FPR
foram informados de que a França iria enviar uma força
de intervenção humanitária assim que Conselho de Segurança consentisse. A presença da França em território ruandês era tudo o que a FPR não queria. Para Kagame e
seus comandados sempre existiu o perigo de os franceses
voltarem, escondidos sob o manto da ONU, para evitar
que seus aliados do Poder Hutu fossem capturados e julgados pelas mortes das quais foram responsáveis. A exasperação e irritação da cúpula da FPR com a notícia fo136 HUMANISMO

neral Jean-Claude Lafourcade. Os soldados franceses da
“Operatión Turquoise”, baseados na República Centro Africana, deslocaram-se rapidamente para o noroeste ruandês.
Mais especificamente para a cidade de Gisenyi, onde os
representantes do “governo provisório” hutu haviam se
refugiado. Assim que atravessaram a fronteira, as tropas
francesas foram saudadas pela interahamwe e pelos demais
grupos hutus.
Enquanto isso a FPR avançava ainda mais, obrigando a
interahamwe e outros integrantes de esquadrões da morte a
fugirem para a Tanzânia, onde, ironicamente, eram recebidos de braços abertos pelos efetivos da ONU e pelas agências de ajuda humanitária. Lá haviam montado seus acampamentos para a recepção de refugiados em várias partes das
fronteiras de Ruanda com a Tanzânia, Uganda e Zaire.
Com uma semana de atividades em território ruandês,
a França, que havia apresentado ao Conselho de Segurança uma missão que excluía qualquer interferência na correlação de forças militares entre as partes envolvidas, declarou que transformaria o território ocupado em “zona
protegida”. A Turquoise, que já se estendia por grande
parte do sudoeste, recebeu nova bateria de críticas de que
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estava protegendo os responsáveis pelo massacre em sua
“zona de proteção humanitária”. A criação da área francesa fez com que Kagame acelerasse a movimentação da FPR
em direção ao Oeste – onde estava a Torquoise – e em
forma de concha. A pressa também se devia ao fato de que
muitos dos responsáveis pelo genocídio que não fugiam
para Uganda ou Tanzânia, corriam para os braços franceses
saqueando e pilhando o que restava das cidades e aldeias no
caminho. Durante os primeiros 15 dias de julho de 1994,
enquanto a FPR avançava, o “governo interino” se desintegrou e os generais Kagame e Lafourcade chegaram a um
acordo de não-agressão. No dia 16 de julho Kagame declarou a formação de um novo governo nacional, em Kigali.
Dois dias depois o novo “Governo de Unidade Nacional”
declarou um cessar-fogo unilateral. Escoltados pelos franceses, cerca de 1,5 milhão de hutus se refugiaram em seis
gigantescos campos em Goma, no Zaire. Cada um deles
mais populoso do que quaisquer cidades próximas na região, reunindo mais de 100 mil pessoas. Em pouquíssimo
tempo uma epidemia de cólera começou a matar rapidamente os refugiados. Mais de 30 mil morreram nas primeiras quatro semanas e antes que a epidemia fosse controlada.

C

om o controle do país nas mãos do novo governo,
iniciaram-se as discussões para a retirada das forças lideradas pela França e para o envio da Unamir II. Por insistência de Dellaire, as primeiras tropas enviadas, no dia 10 de
agosto de 1994, não foram para Kigali, mas sim para as
“zonas de proteção humanitárias”, substituindo rapidamente
os soldados franceses nos campos que reuniam em grande
parte refugiados hutus responsáveis pelo genocídio.
Passados 11 anos, ainda hoje Ruanda exorciza seus fantasmas. O trabalho de reconciliação nacional começou no
dia seguinte à instituição do “Governo de Unidade Nacio-
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nal” e perdura até hoje. Em agosto de 2003, pela primeira
vez desde o genocídio, os ruandeses foram às urnas para
eleger o Presidente de seu país. Paul Kagame, que já exercia a presidência desde 2000 escolhido indiretamente por
um Parlamento de Unidade Nacional, recebeu 94% dos
votos. O Governo manteve como suas prioridades as políticas de reconciliação entre hutus e tutsis e a prisão e julgamento dos responsáveis pelo genocídio. O processo de
soerguimento do país é lento, mas há avanços consideráveis na segurança, redução da pobreza e desenvolvimento
econômico. Os críticos de Kagame, porém, o acusam de
governar Ruanda com mão-de-ferro.
A partir de 1997 os tribunais ruandeses começaram a
julgar os acusados de participação no genocídio sentenciando mais de três mil pessoas (500 delas à morte). O governo
incentivou o resgate dos Gacacas, antigos instrumentos tradicionais de julgamento das aldeias. Esses tribunais locais
começaram a funcionar em 2001 e já julgaram mais de cem
mil pessoas com bases apenas em testemunhos e sem advogados. A ONU, por sua vez, instalou um tribunal ad hoc na
Tanzânia, com o intuito de julgar os responsáveis pelo massacre. O “Tribunal Criminal Internacional para Ruanda”
condenou, já em 1994, onze pessoas à prisão perpétua, entre elas o ex-primeiro-ministro hutu Jean Kambanda. Nove
acusados foram sentenciados a penas de 10 a 35 anos de
prisão e três deles foram inocentados. Ainda há 43 presos à
espera de julgamento, a maioria deles ex-membros do governo, ex-chefes do Exército e líderes regionais. Além dos
tribunais da ONU e de Ruanda, Bélgica, Suíça e Canadá
também condenaram refugiados com participação comprovada no massacre.
A difícil reconciliação em Ruanda ainda é fruto de um
longo e tortuoso processo em andamento, mas um país
que não preserva sua história – por mais vergonhosa que
seja – apaga seu próprio caráter. Nós, que a conhecemos,
temos o dever de não deixá-la ser esquecida.
alexandredossantos@tvglobo.com.br
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