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“Nelle prossime pagine, vedrai alcuni motivi che stimolano
i nostri patrocinatori, com ta loro intelligenza peculiare,

a mettere il loro naso laddove sono chiamati.”

Osservazione: Insight-Intelligenza ringrazia l’ispirazione nasale allá

Trattoria Dell’Arte – 900 7th Avenue at 57th Street – New York, NY – 10019.
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Oh, meu Senhor, sofro em despojar de qualquer mérito as

boas novas que se avizinham para 2006. Em bem verdade, vos digo que quase tudo

melhorará no ano da graça que já nos espreita, mas será um tempo de falsa bonança,

repleto de dissimulações, onde o que aparenta não é, e aquilo que é resulta de estranhas

conjurações, quebrantos, num lamentável divórcio da razão, da ciência, de todas as ex-

pectativas racionais. Há algo de ímpio, herético, absolutamente indesejável nesta conjun-

tura que tem a forma de sereia, mas cujo canto esconde a quimera das eternas misérias

no campo, ruína nas cidades e desconsolo de vidas bastardas. Dias melhores virão, sim,

ainda que por motivos efêmeros, em algumas vezes, e ilusórios, em outros deles. Com eles,

virão também a infertilidade da terra e a cegueira no amanhã. Lamuriemo-nos.

São conquistas parciais, resultantes do imponderável ou de expedientes prosélitos. A co-

meçar pela queda da inflação, dádiva ingrata, que mais magoa do que acaricia, resultado

que é de juros obscenos, que privilegiam ricos e rentistas (efeito riqueza) em troca de

pequena melhora na renda do trabalhador ou na redução cada vez mais tímida do im-

posto monetário sobre os pobres e miseráveis. Em 2006, todos os analistas convergem

para uma elevação dos preços na faixa de 4,5%, dentro da famigerada meta inflacioná-

ria. E o governo que se jacta desse feito, faz questão de ignorar que se trata de uma

conquista da sociedade, do homem comum que experimentou o maná dos preços está-

veis, e o experimentando, ser-lhe cada vez mais inebriante e doce o paladar da iguaria.

Lamuriemo-nos.

Perdoai-os, Senhor, a carestia será menor no próximo ano.

RÓSEOS PESADELOS
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Se por um lado, a inflação baixa são tâmaras amargas e recobertas da podridão branca

de uma economia sempre aquém do seu PIB potencial, os juros persistirão licorosos para

os favorecidos, invariavelmente no topo dos maiores praticados no mundo. Em 2006,

contudo, há a promessa garantida de um sorriso cínico na face da autoridade monetária.

A taxa básica de juros, mais conhecida pelo abominável nome de Selic, deverá declinar

para 15,5% contra um pico de 19,75% em 2005. Os juros reais cairão ainda mais, para a

faixa de 10%, pois a inflação, como se disse, é cadente como as estrelas que imaginamos

ver luzidias no céu da nossa adolescência. Mas, o que comemorar, se as taxas não estão

entre as mais civilizadas do mundo? Ou se permanecemos com juros elevados, recriando

o mito de Sísifo sob a forma de um programa de estabilização que reinventa o moto

contínuo, no qual o custo do dinheiro sobe a montanha mesmo quando a carestia desce a

ladeira? Como diz o aguerrido e incansável centurião Carlos Lessa, “a política monetária

é frenética, ortodoxa, burra e suicida”. A queda de 3% ou 3,5% nos juros para 2006, não

passa de esmolas, migalhas dadas com escárnio pelos que buscam tão-somente anestesiar

com o aceno do ligeiramente melhor a dor de abandono e do esquecimento dos verdadei-

ros problemas estruturais ao seu destino desalentador.

Perdoai-os, Senhor, pois os juros serão mais baixos no próximo ano.

E o que mais acontecerá nesta terra, onde o joio substitui o trigo e o vinho é despejado em

pocilgas em troca de taças de água barrenta e insalutífera. Sim, tudo pode acontecer

nestas plagas onde o abençoado matrimônio com a razão crítica foi traído em nome da

bigamia com o populismo adúltero. Não fosse a força da teoria econômica e sua capaci-

dade de reinventar-se através da permanente engenharia de obras feitas, nem a lei da

oferta e da procura resistiria à maré de impropriedades. O último despautério soprado

pela língua da grande iguana foi à revelação de que a desigualdade caiu em 2004, o

menor índice de Gini desde 1981. E o que é mais alarmante é que justamente os rendi-

mentos dos ricos, com queda de 1,6%, tiveram importante influência na melhoria do

perfil da distribuição de renda. Não há noite tranqüila ou sono que resista à grande

subversão da perda de riqueza em um país onde as empresas apresentam seus maiores

lucros em décadas, os juros são os maiores do mundo somente para atender a cupidez dos

ricos, as exportações batem recordes e o crescimento do produto interno ressurge como o

orvalho da manhã.
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Em 2006, Senhor, preparai-nos, pois a maldita iguana engendra nova peça. A renda dos

50% mais pobres, que subiu 3,2% em 2004, continuará em marcha batida, tonificada

pelo expediente impuro do Programa Bolsa Família, que, em vez da vara de pescar,

distribui um pequeno peixe ao necessitado; pela queda da inflação, que aumenta o ren-

dimento especialmente das classes menos favorecidas; e pelo maior crescimento da eco-

nomia, com impacto positivo sobre salários e emprego. Com isso, mesmo que não ajudado

pela esotérica trucagem do empobrecimento dos ricos, um insuspeito técnico do IBGE –

se é que alguém nesse lugar de trevas pode ser chamado de insuspeito – garante que o

índice de Gini cairá mais em 2006, tornando o último ano desse inclassificável governo

um marco da distribuição de renda. É bem verdade, que são melhorias perfunctórias,

pois nos grandes rankings da desigualdade continuamos lá onde sempre estivemos, junto

com a Zâmbia, a Namíbia e outros países irmãos em desgraça. Trata-se sim de uma

vitória de Pirro, e um pequeno arranhão na ciência, que permanece, hoje e sempre,

nutrindo-se do que é refutável em busca do irrefutável. Esperemos, portanto, as novas

predições do porvir, sem a ingênua expectativa de que talvez exista um pouco de altru-

ísmo até nos monstros.

Perdoai-os, Senhor, pois a desigualdade será menor em 2006.

Os juros cairão, conforme foi dito, e não somente devido a um calendário fariseu de

trocas eleitorais e economia inflada artificialmente, mas porque o desaquecimento indu-

zido da economia no terceiro trimestre de 2005, a trajetória do core inflation e a evolu-

ção projetada dos preços administrados garantem um cenário invariavelmente favorável

à redução das taxas. Mas, por que então o Banco Central não reduz os juros com virilida-

de? – perguntaria um discípulo bem-intencionado. Os analistas do templo diriam: o Ban-

co Central não peca jamais pela ousadia; sua natureza é conservadora, seu maior dote é

a prudência. São falaciosos esses falsos profetas, que incorrem em reducionismo, simpli-

ficação e inverdade. A ultra-ortodoxia, que reza mais do mais, ora travestida de positivis-

mo monetário, não é um mal de origem, mas um tumor decorrente da simples existência

daqueles que, mesmo sem pedigree, se fazem de tutores legítimos do Estado. Saibam,

como diz o profeta Fernando Henrique, que eles são uma parte da enfermidade e não da

cura, e sua presença no governo, na condução da economia, o mero fato de estarem

presentes no universo, força juros mais altos do que os que seriam necessários se outras

fossem as mãos que conduzissem o timão da governança.

RÓSEOS PESADELOS
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Com a queda dos juros, há uma inevitável promessa de minoração da dívida pública, que

mesmo com as taxas indecentes do custo do dinheiro, já foi reduzida em mais de 4% na

sua relação com o Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos três anos. Em 2005 a dívida

pública ficará no patamar de 51,6% do PIB. Em 2006, teremos uma correlação dívida

pública/PIB pouco acima de 50% – tanto o superávit primário quanto o crescimento da

economia, fundamentais para que se configure essa projeção, estão praticamente assegu-

rados –, repetindo o torpor do ligeiramente melhor, do suavemente positivo, quando a

razão sublime clama por uma audácia hercúlea, nunca dantes praticada no manejo desta

variável. Até quando, meu Senhor, teremos que esperar para o que nunca foi feito venha

a ser realizado nesta terra de desolação e atraso.

Perdoai-os, Senhor, a relação dívida pública/PIB será melhor no próximo ano.

Nunca é demais contrastar a miopia da ilusória melhora da relação dívida pública/PIB, em

2006, com o que dizem os sábios em algumas das melhores páginas do nosso tempo. “O Brasil

segue o comportamento de rebanho, correndo atrás de um padrão internacional com raízes

profundas no que o mercado dita. O mercado coloca a política refém da economia e dos

fundamentos convencionados como os mais apropriados, ou seja, aqueles que não admitem

ousadia e nem desvios do padrão imposto pela cartilha da ortodoxia monetária, ainda que

exagerado, para fazer frente ao desequilíbrio fiscal, ainda que travestido de superávit primá-

rio, só para fazer de conta que está tudo ajustado em matéria de setor público.”

É ainda da lavra desses pensadores magnos (o plural é majestático porque os gênios desta

lavra também pensam em manada) a reflexão de Maria Clara do Prado que segue: “Quan-

do propaga o resultado de superávits primários crescentes, o governo está nada mais,

nada menos, do que garantindo ao mercado os recursos necessários para honrar o paga-

mento dos altos juros da dívida pública mobiliária interna, em detrimento da cobertura

de outras despesas mais importantes para a sociedade em geral, em áreas como educação

e saúde, só para ficar nessas duas. Superávits primários crescentes têm também a função

de reafirmar ao mercado que, apesar dos desvios de dinheiro público para objetivos nada

nobres do ponto de vista fiscal, ético e moral, nada há a temer: um esforço fiscal cada vez

mais significativo estaria em curso para assegurar os recursos necessários para cobrir os

custos da dívida do Tesouro Nacional. E o resto? Bem, o resto tem menos importância e

nem parece haver muita preocupação com o fato de que nem todos os contribuintes,

pagadores de impostos e taxas, sejam as mesmas pessoas que se beneficiam dos altos juros

da dívida interna em suas aplicações bancárias.”
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Vistes, oh, meu Senhor, que os mesmos monoteístas que elevaram o combate à inflação ao

altar-mor das suas únicas orações, agora caem prostrados quando enxergam sua face de

madrasta perversa, e sua dependência da combinação opiácea de elevados superávits

fiscais com juros nas nuvens. Quanta nobreza, quanta coragem, nestas palavras que des-

cortinam os bons frutos provindos da alternância de governo, estratégias e procedimen-

tos. Melhor seria trocar tantas restrições por mais inflação? Há quem diga que sim, há

quem diga que não. Mas, esta crucial reflexão está condenada a um quarto de despejo,

porque, tão certo quanto o dia nascerá amanhã, é a expectativa de que o superávit pri-

mário não será inferior a 4,25% do PIB, em 2006. Até porque, por maior que seja a

proteção da fortuna e o apoio de forças misteriosas, é impossível cravar a meta do supe-

rávit; economizar grandes montas sem um grão a mais no silo fiscal. E os gestores desse

governo, com toda a certeza, pecarão pelo excesso. É sua índole. É o vaticínio final.

Perdoai-os, Senhor, o superávit primário será maior do que a meta corrente

de 4,25% no próximo exercício.

O que responder, como reagir, se tudo o que fazem parece impulsionado por uma força

invisível capaz de eclipsar os astros solares de toda a galáxia. Será mais uma das traves-

suras de Lúcifer? O inconsolável vice-presidente José de Alencar prefere entender o que

se sucede como “um pacto com o diabo”. Alencar prossegue inspirado: “O Diabo é uma

figura sobrenatural. Ás vezes a imprensa pergunta: quem é o Diabo? O Diabo é o Dia-

bo.” Talvez ele explique o crescimento da economia e o ritmo da atividade econômica;

também eles vão melhorar em 2006, persistindo a afronta aos livros textos que se vem

esgueirando, lasciva, desde 2003. Qual a razão de nos purificarmos com a ciência eco-

nômica, se a realidade resiste à carga tributária elevada, a juros siderais e asfixiantes

superávits fiscais, transgredindo o belo e o perfeito sob a forma quasímoda de um PIB

positivo? Em 2004, todos, mas todos mesmo, os institutos de economia e pitonisas afama-

das erraram na média em 60% para menos as suas projeções de crescimento do produto

interno, que atingiu 4,9% (a maior projeção, no início do ano, foi a do IEI, da UFRJ, com

3,5%). Em 2006, as previsões ficam em um intervalo bastante elástico entre 3,4% e 5%,

sendo que mesmo na menor hipótese o resultado será melhor do que neste ano. Se os

sacerdotes do templo errarem como em 2004 – coeficiente médio de dispersão de 60% –

o PIB baterá na casa dos 6% em 2006.

RÓSEOS PESADELOS
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Loucura? Milagre econômico? Melhor seria dizer ruptura. Sim, ruptura com tudo de

sensato, razoável e equilibrado que regia o estar das coisas e da sociedade. O que argu-

mentar quando uma poção de arsênico tonifica o organismo e promete mais vida? Caso o

PIB de 2006 fique instalado na acanhada faixa de 3,4% de crescimento, o que seria

demasiadamente conservador, mesmo assim, a taxa média de aumento do PIB nos quatro

anos deste governo (3%) será maior do que a de todos os anteriores desde o fim do gover-

no militar (FHC2 – 2,09% do PIB; FHC1 – 2,56% do PIB; Collor e Itamar Franco – 2,78%

do PIB; Sarney – 2,64% do PIB; João Figueiredo – 2,27% do PIB). Mas, de que nos adian-

tam essas raspas e restos, se os países emergentes que nos servem de comparação, tais

como a China e a Índia, crescem a taxas entre 7% e 10%? Que pecado cometemos para

sermos submetidos ao castigo de um horizonte tão estreito quanto o das vielas escuras que

nos apavoram nos piores pesadelos?

Perdoai-os, Senhor, o PIB será maior em 2006.
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Se o PIB cresce, ninguém festeja, pois como festejar se cada recurso ganho com o suor do

trabalho escorre das mãos do povo direto para os cofres do governo. Sim, a gula dessa

gente não tem fim. Mas, os hereges se defendem com suas bruxuleantes alquimias. No

caldeirão das taras e perversidades fervem a estabilização da carga tributária federal, o

aumento de arrecadação e a desaceleração do crescimento da economia (em outubro, a

Receita Federal arrecadou 4,35% a mais do que em outubro de 2005, estabelecendo um

recorde histórico para o mês). Aliás, não só os síndicos ausentes deste governo cansaram

de bater recordes de arrecadação em ambiente de atividade econômica anêmica. Essa

agressão vem de longe. A combinação dos entulhos supracitados no efervescente caldei-

rão é uma equação impossível até para a matemática não linear. Talvez a única explica-

ção esteja nas palavras do secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, que desde-

nhando da gravidade do acidente, afirmou em tom jocoso: “De repente, nós inventamos

o viagra tributário”.

Em 2006, independentemente das súplicas e lamentações, o cenário provável é de au-

mento da arrecadação tributária, puxada pelo maior crescimento econômico e anuncia-

dos maiores gastos do orçamento governamental. Os mesmos tributos que contribuíram

decisivamente para o último aumento recorde da arrecadação, o Imposto de Renda da

Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) deverão con-

tinuar sendo os carros-chefe da Receita. Melhor seria que a Lua despencasse do céu. Mas,

a derrama segue se arrastando como os ofídios e sangrando os agentes produtivos como

vampiros.

RÓSEOS PESADELOS
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Para que serve tanto dinheiro, tantos impostos, se o déficit nominal, que inclui a despesa

financeira do governo, transformará cada moeda no caviar e champanhe da realeza e

sua corte. Esconjuro, que seu próprio veneno os envenene; e a lógica vire esterco; e a

arrecadação vire uma agulha no palheiro.

Perdoai-os, Senhor, a arrecadação tributária será farta em 2006.

Há algo de estrambótico, há uma peça repleta de estroinice sendo interpretada no palco

nacional. Como explicar que, em 2005, ano de aperto monetário, fiscal e tributário e

sofrimento da economia física e real, o número de falências requeridas tenha caído 68%

em relação ao exercício anterior, desabando de mais de 1.200 pedidos para pouco mais

de 400? Em outubro, as falências decretadas também tinham se reduzido de 274 para

183, conforme a mesma instituição. É claro que há algo de magia, de magia da pior

espécie. Senão, como poderia o emprego formal, aquele com carteira assinada, crescer

sistematicamente mais do que os sem carteira e do que o emprego por conta própria,

segundo dados do próprio IBGE. É inaceitável um movimento que confronta a brutal

carga tributária e previdenciária depositada sobre as empresas e as vociferações sobre o

custo do trabalho em carteira.

O ano de 2005 deverá fechar com cerca de 1,25 milhão de postos com carteira assinada,

portanto um saldo positivo de geração de emprego. Para 2006, as estimativas são de um

crescimento de mais de 20% nos empregos formais e ampliação garantida dos postos sem

carteira e dos empregos por conta própria. Quem puxará a demanda por mão-de-obra é

o setor de serviços (há quem diga que isso é mephistofélico, pois significaria uma perigosa

desindustrialização). Já o desemprego terá em 2006 a menor taxa média anual desta

década, ou seja, de 9,5%. Será tudo sempre tão assimétrico e contra o bom senso? Há algo

de fétido encoberto por brumas na refrescante brisa fresca que sopra no setor laborial.

Estarão mesmo os empregos aumentando ou será mais uma prestidigitação dos falsos pro-

fetas? Diz o sábio deputado tucano Walter Barelli, ainda mais sábio por ter migrado das

hostes bárbaras, legionário que foi do Dieese: “Tudo é engodo, tudo propaganda. O que

aconteceu foi que melhorou a fiscalização, que está mais competente. Com isso, as em-

presas estão passando a registrar mais gente. Mas isso não significa que aumentou o em-

prego.” Tem razão o elevado mestre. Devem estar mentindo o IBGE e o Caged – Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados. Mas, o que fazer se nós estamos submetidos à

ditadura das estatísticas oficiais que negam o princípio da realidade?



22

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

22

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

As contradições aumentam e se tornam atordoantes quando a mesma equação de austerida-

de fiscal, câmbio apreciado, juros altos e derrama tributária é aplicada à massa salarial.

Dirias tu, que enxergas a letra da razão e lê os compêndios que fizeram e explicam nossa

história: que massa de salários há de resistir à tamanha insensatez? A realidade te responde-

rá zombeteira: a massa salarial do trabalhador nosso de cada dia. Em 2005, a massa salarial

deverá crescer na faixa de 4%. Já em 2006, o mosaico de juros mais baixos, inflação menor

e expansão do PIB na casa mínima de 3,8% é absolutamente favorável a um crescimento da

ocupação e da renda. Portanto, esta ardilosa traquinagem dos fatos reais – melhor seria que

realidade não fosse – levará a majoração da massa salarial para a faixa de 6% no próximo

ano. E se queres mais, saiba que o salário médio deverá crescer em torno de 7,5%, de

acordo com pesquisa realizada pela Mercer Human Resource Consulting, a maior consul-

toria de benefícios para empregados e prestadora de serviços do mundo. É como se os trigais

fossem devastados pela praga de noite, e já ao alvorecer a colheita fosse ainda mais pródiga.

Perdoai-os, Senhor, pois o nível de emprego e o crescimento da massa de

salário serão ainda maiores em 2006.

As profundezas da incoerência, o abismo das inconsistências do nosso tempo não têm

fundo; o aumento inexplicável do emprego e do salário médio irá ao encontro do aumen-

to do crédito, que foi elevado à categoria de panacéia de todos os males do crescimento

pelos atuais gestores desta terra insana. Ergueram um circo para a classe média, notada-

mente o funcionário público e os aposentados, com uma invenção satânica: o crédito

consignado, que já soma hoje 45% do total de operações do crédito pessoal. Sim, o gover-

no trata com a cânfora e o éter dos juros mais baixos dessa modalidade de crédito – juros

de 36% ao ano contra 85% ao ano do financiamento comum – a dor da convivência com

tanto engodo, palavras ralas e falsas promessas. Este ano, o crédito deve crescer mais de

25%, apesar da redução da oferta de crédito consignado no terceiro trimestre do ano,

devido à crise política e o início da fase sazonal de esgotamento da capacidade de endi-

vidamento dos tomadores dessa modalidade de empréstimo. Em 2006, o crédito cresce

mais, afirma a Fitch Ratings, sobre o que ninguém tem dúvida. A Febraban projeta um

crescimento do crédito de 17,23% no próximo ano. Mas, antes que os histriões comemo-

rem em sua folia banguela, saibam que seus grandiloqüentes motivos não passam de

minúsculos girinos se esperneando em águas lamacentas. Enquanto no país, o crédito

bancário representa 28,9% do PIB, nos EUA, a relação crédito/PIB é de 146%, na Holan-

da de 142% e no Chile, de 61%. Posamos olímpicos, com o peito empinado e a cabeça

erguida, quando na verdade rastejamos de cócoras.

RÓSEOS PESADELOS
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Perdoai-os, Senhor, pois haverá expansão do crédito em 2006.

Com o crédito abundante, os regentes inundarão Roma com pão, circo e aumento das

vendas. Preparai-vos, apóstolos de um mundo sensato, regido pela sabedoria e pelos bons

modos, que a truculência do consumismo de um povo deseducado, desacostumado a com-

prar, dessa gente que nunca pode ter quase nada, assolará os dias pândegos de um calen-

dário de vendas tolas e desenfreadas. Em 2005, as vendas de eletroeletrônicos tangenci-

aram o paraíso, devendo crescer mais de 15%. Em 2006, prometem repetir a dose. Ainda

no próximo ano, se depender da recuperação do mercado de embalagens (crescimento

de 5% previsto para 2005, apesar do fraco desempenho da economia) os mascates farão

a festa. E nada fará sentido, como, aliás, já não está fazendo. Os últimos dados do IBGE

confirmam a perda de fôlego do crédito em 2005, conforme foi dito antes, devido ao

ambiente político e a retração dos tomadores de empréstimo, que se preparam para hon-

rar suas dívidas, de modo a voltarem a fazer novos financiamentos. O IBGE, contudo,

informa que as vendas do varejo ignoraram a lei da gravidade do crédito e dispararam

em direção à estratosfera. Em setembro, as vendas do varejo completaram seu vigésimo

segundo mês de crescimento consecutivo, quando comparado com o mesmo período do

ano anterior. Em 2006, segundo todas as predições, as vendas do varejo permanecerão

em alta. Mas, não sorriam antes do tempo, pois como diz um poli sábio da Fundação

Getúlio Vargas, “crescerão puxadas pelo comércio de confete e serpentina do baile elei-

toral, e não pelas vendas de automóveis, máquinas e equipamentos”. Oremos!

 







26

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

26

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

Perdoai-os, Senhor, pois haverá um aumento inclemente das vendas em 2006.

 

Alheio ao que fazem do seu futuro, o povo, cordial em sua bonomia, sorri com tudo o que

se lhe apresenta. Mas, em seu nome, e em nome de um futuro de ordem e progresso, em

que a normalidade dos fatos volte a ser a regra, os defensores de um alvorecer radiante se

perfilam para combater a hegemônica pletora de artificialidades. Com diferentes mati-

zes, uma única peça de diretrizes estratégicas une unicampistas, tucanos, petistas do B,

evangélicos-camaradas e oligarcas-centristas. Socializaremos como propriedade de todos

eles a proposta-síntese de Tarso Genro, apresentada em seminário da Fundação Perseu

Abramo: “Redução do superávit primário para menos de 4% do PIB, queda dos juros e da

carga tributária, revisão do sistema de metas de inflação e restrições à saída de capitais

especulativos para evitar a oscilação cambial acentuada e a excessiva valorização do

real”. Preocupações legítimas em um ambiente onde não grassa a devassidão e os dias se

encerram nas noites, e as noites terminam no amanhecer. No Brasil desta governança,

contudo, tudo se fez de ponta-cabeça. E é possível se esperar que das melhores intenções,

das mais acertadas práticas e métodos, surjam monstruosas anomalias, sendo o respectivo

contrário ainda mais do que provável. Em nosso tempo, as noites são eternas não somente

enquanto duram.

 

RÓSEOS PESADELOS
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E no breu desta imensurável escuridão é que se dá o acinte da convivência profícua entre

um real apreciado e as exportações, zombeteiras, em permanente alta. Nunca se viu tanto

desatino. Os mais respeitados sábios e mercadores previram que a taxa de câmbio de

equilíbrio seria de US$ 1 a R$ 2,80; para logo depois preverem US$ 1 a R$ 2,70; para

projetarem, ato contínuo, US$ 1 a R$ 2,60. E humilhados, mortificados, assistirem as gar-

galhadas de algum espectro maligno, responsável por um dólar a R$ 2,16 com vendas

externas crescentes. Não, nunca poderia ser possível o que hoje está sendo: um dólar tão

baixo impulsionar exportações tão altas. E de forma galhofeira as metas de exportação

não param de ser superadas. Atingir exportações de US$ 100 bilhões era o alvo do gover-

no para o fim deste ano. Pois saibam, que estes números não serão inferiores a US$ 117

bilhões. Não parece existir força do universo capaz de conter essa marcha profana. Nas

duas primeiras semanas de novembro, mesmo com o malsinado câmbio desfavorável, o

surto de febre aftosa e a greve da Receita Federal, mesmo assim, as exportações cresce-

ram e ampliaram o superávit comercial. As enormes vendas de petróleo e derivados,

excepcionais para este período, inflaram os números, diriam os agnósticos. O vice-presi-

dente da Associação de Comércio Exterior, José Augusto de Castro, entretanto, resume a

perplexidade dos homens de boa-fé: “É como se esses problemas não tivessem ocorrido.

Os resultados são incríveis. “Vade retro, seres das profundezas.

Em 2006, as exportações continuarão crescendo, ainda que de forma menos exuberante.

A projeção das principais casas bancárias é de que as vendas externas não serão inferio-

res a US$ 120 bilhões. As importações deverão crescer, chegando a US$ 88 bilhões. Com

isso, o superávit comercial, que, neste ano, deve estourar todas as metas e superar os US$

42 bilhões, cairá para algo entre US$ 33 bilhões e US$ 36 bilhões. Essa redução, é bem

verdade, depende o êxito das análises fundamentalistas e das regressões econométricas.

Mas, do jeito que as coisas andam, corre o risco de mesmo com o dólar fora do nível

adequado – que como se sabe, não existe, pois depende de cada interessado –, cresci-

mento das importações e o aumento da concorrência com o mercado interno, o saldo da

balança comercial surpreender aos oráculos novamente e saltar em direção ao imponde-

rável. Rezemos para que a última bravata do Presidente da República, a ignomínia de um

salto das exportações até US$ 150 bilhões em 2006, não se realize, em nome do equilí-

brio e da sensatez.
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É tudo tão assustador, tão angustiante, oh, meu Pai, que estremeço, entre a agonia e o

êxtase, ao saber que a persistência dos altos saldos dos últimos meses – em outubro, o

superávit em contra corrente chegou a US$ 911 milhões, acima dos US$ 800 milhões

esperados pelo Banco Central – levou a autoridade monetária a rever para cima suas

projeções para o indicador em 2005 e 2006, respectivamente, de US$ 9,4 bilhões para

US$ 13,6 bilhões; e de US$ 0,7 bilhão para US$ 3,7 bilhões. Acreditem se quiserem,

pois as certezas há muito se desmancharam no ar: o atual governo terá sido o único, na

história de toda a República, a conseguir o feito de obter superávits em transações

correntes em todos os anos. Mas, é claro, não é nada ainda que nos equipare à China ou

à Índia, países fetiches dos nossos sonhos, referência dos renascentistas, positivistas,

monetaristas e estruturalistas. São apenas jactâncias e ufanismos tipicamente suburba-

nos e subdesenvolvidos.

A dúvida e o desencanto rondam os lares dos pensadores eméritos. As falsas certezas são

destiladas pelos agentes oportunistas e interesseiros de outras paragens. Sim, são eles –

leia-se o JP Morgan, entre outros – que dizem que o risco-país brasileiro bateu os seus

menores níveis históricos, alcançando a casa dos 341 pontos, ou que a pátria amada cami-

nha a passos mais largos para se aproximar do nível do investment grade – Standard &

Poor – tendo recebido uma graduação inédita, não obstante as loucuras que por aqui se

perpetram. Mas não só a casa bancária do legendário JP, mas também Leham Brothers e

Morgan Stanley recomendam investimentos no Brasil, afirmando que o país resiste à

volatilidade dos mercados internacionais. Certamente estão seduzidos pelas delícias de

juros pornográficos e a subserviência de reservas cambiais tão elevadas, mas tão elevadas,

que são capazes de saciar a sede de todos os argentários e agiotas do mundo desde os

tempos da Babilônia. Sim, meu Pai, as reservas cambiais do país estão prestes a fechar

2005 no podium de US$ 50 bilhões. As projeções para 2006, oscilam no intervalo de

reservas entre US$ 60 bilhões e US$ 75 bilhões. Caso a última hipótese se confirme, o

Brasil terá atingido a inenarrável façanha de conseguir um lastro capaz de sustentar

quase oito meses de importações, quando o Fundo Monetário Internacional se contenta

com três meses, e nossa história tem como ápice quatro meses. Toda essa pantomima foi

feita com o meu, o seu, o nosso dinheiro, sim, pois essas reservas cambiais foram constru-

ídas em conseqüência dos juros altíssimos e, portanto, sofrem um carregamento perdulá-

rio. Custam fortunas, que poderiam estar sendo gastas na saúde e na educação, conforme

preconizam os melhores entre os melhores.

RÓSEOS PESADELOS
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Perdoai-os, Senhor, porque todos os indicadores externos em 2006 serão de

calmaria e tranqüilidade.

E o que dizem os empresários, porta-vozes desta instituição indecifrável que é o merca-

do? Pois os empresários, mesmo eles, os maiores beneficiados com as extravagâncias que

ora assistimos, mantêm suas suspeições e vontade de que esse tempo não perdure; que

passemos dessa para um porto mais seguro. Choram, é bem verdade, de barriga cheia. As

companhias listadas na Bolsa de São Paulo superaram no segundo semestre a marca

recorde de R$ 1 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 55% do PIB. Na década de

noventa, esse valor não chegava a 10% do PIB. Esse crescimento, invariavelmente, prosse-

gue sustentável em 2006, conforme a área de pesquisas do UBS Warburg, puxado por

um mercado interno mais aquecido e pela permanência de um cenário externo favorá-

vel. Não é pouca coisa a pujança destes burgueses, encarapitados em lucros de marajás

orientais. Sim, em 2005 – dados até outubro –, os lucros das 2004 empresas com ações

negociadas em bolsas de valores foram superiores a R$ 60 bilhões, representando cerca

de 90% do total alcançado no ano passado e sem que isso tenha sido resultante de um

aumento de receita. O endividamento dessa gente caiu 6,9%. São estes bem afortunados

que nas estatísticas aparecem empobrecidos, os responsáveis pelo Brasil ganhar mais peso

no MSCI Emerging Market Index, do Morgan Stanley – um índice capweighted, ou seja,

influenciado pelo valor de mercado. A participação do Brasil, que era de 8% já está em

15%, e inevitavelmente crescerá no futuro calendário gregoriano. Mas, não nos impres-

sionemos com isto, pois não será deles o reino dos céus, e nem terão a gratidão divina.
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Perdoai-os, Senhor, porque os mais ricos enriquecerão ainda mais em 2006,

e os burgueses comerão do melhor pão de centeio do seu tempo.

E quando falamos do pão, meu Pai, falamos da terra que propicia o milagre da germina-

ção do trigo. Pois é esta mesma que, se por um lado é abençoada por alimentar seu povo,

por outro, atraiçoa os bem pensantes e colabora para que perdure este medievo lúgubre

das ciências. São palavras do próprio alcaide da agricultura e da pecuária, Roberto Ro-

drigues, síndico escolhido por eles, moradores do Palácio: “Este é o pior dos mundos, pois

enfrentamos queda na renda, no preço das commodities e na taxa de câmbio, falta de

recursos, juros altos e um surto de febre aftosa”. Deve haver algo de mistificação, de

lamúria enganosa, nestes dizeres. Em 2004/2005, a safra não deverá ultrapassar a do

ano anterior, segundo o IBGE, ficando em 112,7 milhões de toneladas. Mas, em 2005/

2006, ainda conforme o prognóstico do mesmo IBGE, a safra renascerá em vigor e alcan-

çará 126,6 milhões de toneladas. Assim como o próprio Roberto Rodrigues, não nos con-

tentamos com tão pouco, quando já estávamos nos acostumando a bater recorde atrás de

recorde na produção agrícola. E ficamos assim a debulhar lágrimas, ao invés de colher a

imensidão de trigo que este chão nos promete como destino pertencido.

Perdoai-os, meu Senhor, mas também a safra agrícola será mais abundan-

te em 2006.

RÓSEOS PESADELOS
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E vem do solo mais um acidente a afortunar os profanadores. No próximo ano, o Brasil

deve obter a marca histórica da auto-suficiência no consumo de petróleo, ultrapassan-

do a barreira dos dois milhões de barris produzidos por dia. Nem toda a boa notícia,

contudo, é só o que parece. Saibam que a auto-suficiência, que será obtida de forma

sustentada em 2006, somente foi possível devido à decisiva colaboração da queda do

consumo. Não foram eles, mas nós, com o nosso sacrifício, os responsáveis pela conquis-

ta épica. O consumo doméstico dos principais derivados de petróleo apresentou queda

de 0,9% ao ano entre 2000 e 2004, o que, em parte eclipsa o aumento da produção. De

qualquer forma, todo esse ouro negro não nos traz a elevação do padrão de consumo da

sociedade – em níveis bem inferiores aos dos países desenvolvidos – e muito menos

resolve problemas ancestrais, como a seca no Nordeste, as queimadas na Amazônia ou

a poluição da Baía de Guanabara, nem sequer ensina, educa e dá condições de vida

digna aos pobres de marré-de-si.

Para mitigar a fome e a miséria, meu Pai, eles terão que enganar, mentir e, culpados que

são, distribuir os restos da sua presente opulência. E seria outro o nome desse expediente

sacrílego que chamam de Bolsa-Família, que, em 2006, atenderá 11,2 milhões de bene-

ficiários – prováveis mais de 30 milhões de beneficiários indiretos – comprometendo o

orçamento com uma despesa inelástica de R$ 9,39 bilhões, cerca de 50% acima dos

gastos de R$ 6,5 bilhões em 2005. Como diz a economista Lena Lavinas, da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, “os pobres estão comendo um pouco melhor, mas não estão

indo além disso”. Onde estão os milhões de empregos prometidos, a mobilidade social, o

direito assegurado a uma vida íntegra? É mais um subterfúgio, a utilização dessa política

compensatória para tampar com a peneira o sol causticante que resseca a “vida severina”

dos sem-nada.

 

E eles virão com o cântico de outras melhorias igualmente residuais, sementes larvares de

um futuro em que a iniqüidade será festejada como condição crescentemente necessária

à manutenção do seu poder. E dirão que em 2006 os recursos com o PAA - Programa de

Aquisição de Alimento, que tem como objetivo estimular a produção de alimentos pela

agricultura familiar, alcançará R$ 406 bilhões, praticamente 80% do repasse total no

período de 2003 a 2005. E dirão também que em 2006, o Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil mais do que triplicará o número de usuários, que passarão de um mi-

lhão de crianças e adolescentes para três milhões de atendidos. E falarão que beneficia-

rão mais de sete milhões de famílias com acesso a serviços de esgoto e abastecimento, no

próximo ano, contra 5,6 milhões de famílias, em 2005, quando sabemos que 82 milhões
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de pessoas ainda vivem sem esgoto, 43 milhões sem água potável e 14 milhões ainda sem

coleta de lixo. E declamarão que no próximo exercício as equipes que atendem a popu-

lação enferma no Programa de Saúde da Família passarão de 25 mil para 26 mil equipes

atuando em todo o Brasil. E cantarolarão que também o Programa de Agentes Comunitá-

rios de Saúde terá um aumento de 203 mil para 216 mil equipes. E, às gargalhadas,

informarão que o programa Brasil Sorridente fará com que as atuais 400 unidades de

especialidades odontológicas sejam ampliadas para 450 centros odontológicos. E se jacta-

rão de que as atuais 60 farmácias populares, em 33 cidades do país, poderão se multipli-

car em 329 unidades. E bradarão com sua voz roufenha que mais de 9,6 mil trabalhado-

res brasileiros foram libertados e deixaram de ser escravos, entre 2003 e 2005; e que em

2006 não haverá mais escravidão, como se isso fosse possível. E que mais de três milhões

de pessoas serão beneficiadas com o fim da exclusão elétrica, em 2006. E que até o final

do próximo ano, 530 mil famílias terão assento à terra, sendo este o maior número de

famílias já assentadas em um único período. E que os usuários de telefones terão mais

tempo de ligação gratuita a partir do ano que vem. E que mais de 1,5 milhão de brasilei-

ros serão incluídos no mundo digital, em 2006, devido a redução dos impostos que per-

mitiu a aquisição dos PCs populares. E que o mar vai virar sertão, que as gralhas emitirão

ruídos maviosos e sonoros como a harpa dos anjos, que o ar de todas as alvoradas estará

sempre perfumado com mirra e incenso de rosas.

Perdoai-os, meu Senhor, eles não sabem o que dizem, nem o que fazem.

faro@insightnet.com.br

RÓSEOS PESADELOS
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incorporação dos trabalhadores à ordem política
e social brasileira tem um marco convencional
na Revolução de 1930. A convenção é um tanto
arbitrária, por desconsiderar o processo de orga-

nização do operariado urbano nas décadas anteriores que
culminou, por exemplo, na constituição do Conselho Na-
cional do Trabalho (CNT) em 1923, responsável pela na-
cionalização do processo legislativo sobre relações de tra-
balho. Em 1926, dois importantes dispositivos legais fo-
ram aprovados no Congresso Nacional, um disciplinando
o trabalho dos menores (proibindo-o para menores de 14
anos, impedindo jornadas superiores a 6 horas para meno-
res de 18 anos e proibindo o trabalho noturno), e outro
regulamentando as férias, num reconhecimento explícito,
pelo parlamento brasileiro, de que a questão social não era
mero caso de polícia1. Esses e outros dispositivos repre-
sentaram, do ponto de vista do trabalhador urbano, o iní-
cio da construção de uma teia de proteção social que reti-
raria, se bem que muito lentamente, a força de trabalho do
âmbito do mercado.

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

A desmercantilização da força de trabalho está na base
da legitimação dos estados de bem-estar social no ociden-
te. Num livro que já se tornou clássico, Adam Przeworski
argumenta que a social democracia (e o estado de bem-
estar que lhe é correlato) resultou de um pacto, mais ou
menos explícito segundo o caso, entre o trabalho organi-
zado (que, em países como a Suécia, se demonstrara ca-
paz de fazer a revolução socialista), as burocracias estatais
e o capital organizado, pacto no qual os trabalhadores abri-
ram mão da revolução em troca de participação na riqueza
produzida por seu trabalho2. Os capitalistas poderiam tra-
balhar em paz, desde que transferissem uma parte substan-
cial de seus lucros ao Estado, que passou a redistribuí-los
na forma de proteção social; e desde que transferissem di-
retamente aos trabalhadores os ganhos de produtividade,
através de aumentos reais de salários.

A

1. Lembre-se da célebre frase de Washington Luís, presente em sua
plataforma de governo de 1920 e repetida por ele nos anos seguintes,
segundo a qual o problema do operariado urbano era mais afeito à
ordem pública do que social. Isto é, era um caso para a polícia.

2. Adam Przeworski, Capitalismo e Social Democracia. São Paulo,
Companhia das Letras, 1989.
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Em países como Suécia, Holanda, Dinamarca, Fin-
lândia, Bélgica e em parte a Alemanha, a legislação social
e de proteção do trabalhador foi instituída em arranjos
negociais, nos quais partidos operários, ou estreitamente
ligados ao operariado industrial, aos trabalhadores dos ser-
viços públicos e por vezes aos camponeses, comandaram
os governos nacionais por longos períodos de tempo. O
que aproxima esses países de tradição tão diversa é o fato
de que a legislação social, destinada a proteger o trabalha-
dor e sua família das intempéries do mercado e das vicissi-
tudes da vida urbana, foi instituída pelos parlamentos na-
cionais, enquanto a regulação do mercado de trabalho foi
transferida aos agentes capital e trabalho, que se encontra-
vam regularmente para negociar contratos coletivos de tra-
balho, com graus diversos de centralização e nacionaliza-
ção, segundo o caso. A França seguiu caminho divergen-
te, mas de resultados semelhantes. A presença importante
de comunistas e socialistas nas coalizões parlamentares,
vez por outra assumindo a chefia de governo, ambos os
partidos com ligações viscerais com a CGT ou a CFDT, as
duas mais importantes centrais sindicais do país, ajudou a
consolidar um outro tipo de proteção, mais parecido com
o brasileiro porque fortemente baseado na lei, e não em
contratos coletivos.

E
sse processo foi conflitante em toda parte, ao contrá-
rio do que pode fazer supor a idéia de um pacto social-

democrata. A legislação social foi literalmente arrancada à
ordem capitalista pelo trabalho organizado e seus repre-
sentantes legislativos. Greves gerais foram muito comuns
na França e na Itália, na Inglaterra e na Suécia, na Holan-
da e na Espanha como mecanismos de pressão social por
mudanças nas legislações sociais e trabalhistas. Aí pelo fi-
nal da década de 1960 o trabalho organizado já conquista-
ra o direito à existência, no sentido de que a sociedade
capitalista ocidental, sobretudo européia, se curvara a seu
poderio inconteste e a um ideário que tinha na proteção
social seu principal elemento vertebrador. Representantes
oriundos das bases sindicais passaram a ocupar cargos le-
gislativos e executivos nas diversas instâncias de governo,
democratizando as estruturas decisórias. Em muitos senti-
dos importantes, a democracia tem a ver não apenas com
a universalização do sufrágio e com as liberdades de ex-

pressão e organização, mas sobretudo com a possibilidade
real de acesso de membros das classes trabalhadoras aos
postos de comando da administração pública. Mesmo que,
nos últimos vinte anos, estejamos vivendo um retrocesso
nesse movimento de abertura da sociedade para as deman-
das dos trabalhadores, ainda assim permanece no horizon-
te seu aspecto civilizatório, responsável pela redução da
insegurança socioeconômica de parcelas crescentes da po-
pulação.

No Brasil a conexão entre sindicatos e partidos de es-
querda, se bem que tenha existido, nunca foi expressiva.
O Partido Comunista esteve, quase sempre, banido da vida
pública, e ainda que militantes comunistas fossem por ve-
zes tolerados em outros partidos, a profissão explícita de
adesão a esta ideologia foi, quase sempre, considerada cri-
me. É claro que, nisso, o Brasil nunca esteve só, sobretudo
durante a guerra fria, quando o ‘perigo vermelho’ tornou-
se a principal peça de legitimação da política de persegui-
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ção à representação trabalhadora, de qualquer matiz. Mas
em boa parte dos países ocidentais, partidos socialistas ou
social-democratas conseguiram contornar a restrição aos
comunistas, algo que não ocorreria no Brasil. Entre nós, até
inícios dos anos 1980, apenas um partido existira com vo-
cação popular, ainda que fundado por um membro da elite
governante: o PTB, criado por Getúlio Vargas em 1945.

A frouxa relação entre sindicatos e partidos no país ao
longo da história, assegurada pela repressão estatal aos sin-
dicatos e partidos de esquerda, é um dos aspectos-chave
para a compreensão da especificidade de nosso processo
de instituição da proteção social e de circunscrição do lu-
gar do trabalho organizado na ordem político-social brasi-
leira. Entre nós, e começando com Vargas em 1930, o
Estado foi protagonista decisivo. Se é fato que o processo
de instituição da proteção social teve início ainda nos anos
1920, sua consolidação em algo com caráter sistemático
ocorreria apenas no pós-1930 através da conjugação de
dois esforços correlatos por parte do primeiro governo
Vargas. De um lado, o mercado de trabalho foi regulado à
minúcia, sob a égide de ideólogos do porte de um Oliveira
Vianna, que encarava a instituição de medidas de prote-

ção ao trabalhador urbano como um ato civilizatório, além
de magnânimo, do ditador Vargas. De outro lado, insti-
tuiu-se a ordem corporativa como arranjo normativo das
relações entre o Estado e as classes sociais, com o objetivo
explícito de impedir que a luta de classes vicejasse no país.
Ao contrário dos países citados antes, pois, a proteção so-
cial não resultou de um ‘pacto’ ou compromisso entre as
classes. Ela veio como contrapartida da repressão à orga-
nização dos trabalhadores, por meio de controles estritos
sobre suas entidades de representação, que impediram, por
exemplo, a emergência de centrais sindicais dignas do nome
até inícios da década de 1980.

O
caráter permanentemente repressivo da legislação sin-
dical talvez tenha sido a expressão mais pura de um

elemento profundamente conservador da cultura política
brasileira, qual seja sua intolerância com a manifestação
autônoma dos interesses subalternos. A imagem de Vargas
como o ‘pai dos pobres’ foi gestada e nutrida nesse caldo
de cultura, sendo a um só tempo conservadora e mistifica-
dora. Conservadora porque atribuía ‘aos pobres’, isto é, os
trabalhadores, menoridade civil, retirando-os do campo da
política, lugar de definição dos fins da ação pública. Inca-
pazes de pensar por conta própria, precisavam de alguém
que os representasse, que formulasse por eles e defendesse
por eles seus interesses. ‘Os pobres’, nesse sentido, não
deveriam ser representados, mas tutelados. E a tutela é uma
forma de dominação de tipo tradicional, baseada no reco-
nhecimento das hierarquias sociais e da autoridade do tu-
tor, ou pai. Não comporta o questionamento racional das
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que na Europa foi encarado como um passo necessário na
consolidação dos Estados democráticos, isto é, a partici-
pação do trabalho organizado na gestão dos negócios pú-
blicos, no Brasil passou a ser visto com suspeição. Jango,
ainda como ministro do Trabalho do segundo governo
Vargas, foi acusado de estar tramando a instituição de uma
‘república sindicalista’ no país, em conluio com Juan Do-
mingo Perón, que seria deposto na Argentina em setem-
bro de 1955. Exilado no Paraguai, Perón, segundo a para-
nóia anti-sindical da época, teria persistido na articulação
com Jango, então candidato a vice-presidente na chapa de
Kubitscheck, para a tomada do poder através dos sindica-
tos na América Latina. Toda a campanha presidencial de
1955 foi balizada por esse fantasma e também pelo apoio
dos comunistas a Juscelino, a aliança PSD-PTB aparecen-
do como mera fachada para algo muito mais insidioso, a

bases da autoridade. Sua justificação é a tradição, os valo-
res familiares, o mundo como ele é. Onde há tutela não há
autonomia. E a imagem do pai era também mistificadora,
por revestir de tradicionalismo o processo de moderniza-
ção da sociedade brasileira e, em seu bojo, o de constru-
ção das identidades coletivas das classes trabalhadoras, pro-
cessos que ocorriam, ambos, contidos em suas manifesta-
ções sociais pela estrutura sindical corporativa.

A
inda assim, as idéias corporativistas de Vargas leva-
riam alguns trabalhadores para o centro da cena pú-

blica, à guisa de pretensa abertura do sistema político às
classes subalternas. A Constituinte de 1934 acolheu repre-
sentantes sindicais de patrões e empregados, ali presentes
por serem sindicalistas, não políticos profissionais. Órgãos
colegiados do governo federal, sob Vargas (como o Insti-
tuto Brasileiro do Café), contavam com representantes de
trabalhadores e patrões. A três anos do final de seu perío-
do ditatorial, Vargas promoveria campanhas maciças de
sindicalização, com o objetivo de mudar o sistema eleito-
ral, dando aos sindicalizados poder exclusivo de voto nas
eleições presidenciais. Se bem sucedido, esse teria sido o
ápice do corporativismo brasileiro, no qual os trabalhado-
res organizados em sindicatos não apenas eram parte do
aparelho de Estado e titulares dos direitos da ‘cidadania
regulada’3, como ainda teriam a prerrogativa exclusiva de
escolher seu supremo mandatário. A tentativa fracassou,
obviamente, e foi um dos fermentos da crise que termina-
ria com a deposição de Vargas em 1945. No jogo de for-
ças da democracia em gestação, o trabalho organizado foi
satanizado como massa de manobra de um ditador em fim
de carreira.

A perseguição aos sindicalistas no governo Dutra, pre-
tensamente democrático em outras esferas mas marcado
pelo estado de sítio em quase todo o período de sua dura-
ção, foi implacável. As lideranças sindicais foram encara-
das como agentes de Vargas ou dos comunistas junto às
massas, e todos os grandes sindicatos urbanos importantes
sofreram intervenção federal, com diretorias depostas, sin-
dicalistas presos acusados de corrupção ou subversão4. O

3. Conceito de Wanderley Guilherme dos Santos, encontrável em
Décadas de Espanto e Uma Apologia Democrática. Rio de Janeiro,
Rocco, 1998, pp. 63 e ss.

4. Interpretação recente e competente do período é John French,
Drowning in Laws: Labor Law and the Brazilian Political Culture.
Chapel Hill and London, University of North Carolina Press, 2004,
pp. 67-72.
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revolução sindicalista. Juscelino quase foi impedido de to-
mar posse, assegurada pela mão firme do ministro da Guer-
ra, General Lott, que debelou a rebelião da Marinha e da
Aeronáutica em 11 de novembro de 1955. Eleito vice-pre-
sidente uma vez mais em 1960, desta vez com Jânio Qua-
dros presidente, Jango seria recorrentemente acusado do
mesmo mal, sendo deposto em 1964 sob este pretexto den-
tre muitos outros, reais ou fabricados. O que era, afinal, a
denúncia da ‘república sindicalista’ senão o receio da as-
censão de elites sindicais ao poder de Estado? Em nome
do resgate da nação diante do ‘perigo vermelho’, o que o
golpe de 64 fez, na verdade, foi recusar ao trabalho orga-
nizado o direito de voz na arena pública, de participar na
definição dos rumos da nação.

Os militares fizeram como Vargas depois da revolta da
Aliança Libertadora Nacional em 1935 (a chamada ‘inten-
tona comunista’) e Dutra depois de 1946: destituíram li-
deranças sindicais agora identificadas com Jango e, uma
vez mais, com os comunistas; prenderam-nas, assassina-
ram-nas, degredaram-nas em nome da pátria e da família,
de novo lançando mão dos instrumentos legais da estrutu-
ra sindical corporativa, seu aparato de repressão e de con-
trole; e baniram a única experiência importante de cons-
trução de uma central sindical, o Comando Geral dos Tra-
balhadores, criado em 1962. O trabalho organizado teve
sua voz cassada novamente, reiterando o padrão de fecha-
mento do jogo político às demandas populares assim que
elas se mostravam, ou eram percebidas, como ameaçado-
ras. A ameaça, é claro, decorria de que os interesses subal-

ternos se estavam afirmando com alguma autonomia, por
fora da tutela de um novo suposto ‘pai dos pobres’. A acu-
sação udenista de que Jango estava manipulando as massas
para fundar seu projeto de poder era, novamente, uma lei-
tura conservadora e mistificadora do lugar e do papel des-
sas mesmas massas no jogo político brasileiro. Era a afir-
mação de que só poderiam ser aceitas no jogo caso se re-
signassem à sua menoridade civil. Condição a que foram
de fato reduzidas durante os anos do regime militar, à cus-
ta de vidas e da liberdade.

O
ressurgimento do sindicalismo no final dos anos 1970
deu-se em novas bases. O fantasma do comunismo

ainda aterrorizava os militares, mas os sindicalistas da ge-
ração de São Bernardo do Campo já não bebiam na mes-
ma fonte ideológica. Jango estava morto e os comunistas
continuavam proscritos. E Lula nunca foi comunista. Em
suas primeiras entrevistas como líder das greves de 1978,
dizia querer distância do Estado e dos partidos políticos.
Seu interesse era defender sua categoria metalúrgica. A
conjuntura política da época atropelou-o, como se sabe.
Toda a oposição ao regime militar voltou seus olhos para
São Bernardo, transformado o movimento nascido ali em
trincheira de resistência aos militares. E apesar da hesita-
ção inicial de Lula, a politização do movimento grevista
foi inevitável, assim como inevitável foi sua transformação
em um partido político, o Partido dos Trabalhadores. Mas
desde o berço o PT tentou marcar sua distância com o
passado, embalando um mito de origem ancorado em vá-
rios pilares, todos eles renovadores: esquerdas socialistas
dissidentes do comunismo tradicional; a Igreja Católica,
ainda nos braços da inovadora Teologia da Libertação; parte
da intelectualidade progressista; e, por fim, os sindicalis-
tas da nova geração, os ‘novos sindicalistas’ ou ‘sindicalis-
tas autênticos’ (isto é, sem conexões com os militares e
com a militância anterior ao golpe de 1964).

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

Lula nunca foi comunista. Em 1978, dizia querer distância do Estado e dos partidos políticos
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Incensando o mito fundador, a militância intelectual
envolvida na criação do PT apressou-se em afirmar sua
novidade na cena política brasileira: um partido nascido
das lutas operárias, sem conexões com a tradição de es-
querda de origem comunista ou populista, afirmando um
socialismo difuso cujos parâmetros deveriam ser construí-
dos na própria travessia. Um partido sem pretensões ime-
diatas ao poder de Estado, tendo como principal objetivo
conscientizar as massas para a exploração capitalista. E
para a surpresa de muitos e também dos militantes petis-
tas, o comício do candidato Lula em São Paulo, às portas
da eleição para o governo estadual em 1982, levou mais de
150 mil pessoas à Praça Charles Miller, em frente ao Paca-
embu, dando a falsa impressão de que a cidade estava
mobilizada em torno da nova força emergente. Não esta-
va. Mas aquela foi a primeira demonstração de que o PT
era viável como força eleitoral e que a luta pelo poder de
Estado poderia ser ela mesma elemento de propaganda
contra a exploração.

O PT levou muito longe a idéia de que a representa-
ção de interesses dos trabalhadores teria sido, até seu sur-
gimento, heterônoma. A crítica ao populismo e ao comu-
nismo, marca de berço do partido, colocou no mesmo saco
Vargas, Jango e Prestes como manipuladores das massas
com objetivos que não tinham sido definidos por elas, mas
para elas. O PT acreditou que, por ser composto em parte
por pessoas oriundas dos movimentos sociais e do sindica-
lismo ‘autêntico’, era capaz, mais do qualquer outro parti-
do, de traduzir e verbalizar de maneira adequada a voz das
ruas. Daí a dificuldade de estabelecer alianças eleitorais,
que era, na verdade, programática. Para se consolidar como
autêntico ele também, o PT deveria manter sua pureza,

evitando qualquer tipo de identificação com as forças polí-
ticas existentes. A abertura a alianças com outras forças
políticas, mesmo no campo da esquerda, ocorreria muito
lentamente.

E
m agosto de 1983 ocorreu um evento decisivo para os
destinos do PT. Contrariando o modelo clássico In-

glês, no qual o movimento sindical organizado na podero-
sa Trade Union Congress fundou seu partido político, en-
tre nós foi o PT que fundou sua central sindical. A CUT
foi criada por sindicalistas que tinham como principal ele-
mento identitário serem membros da direção do partido.
De fato, em julho daquele ano os petroleiros de Paulínia
detonariam a primeira greve em refinarias de petróleo desde
1964. À frente, Jacó Bittar, secretário geral do PT, então
presidido por Lula. Os metalúrgicos de São Bernardo do
Campo e os bancários de São Paulo também entraram em
greve, em solidariedade a seus ‘irmãos petroleiros’, como
Lula declararia na ocasião. Essa greve foi decisiva para a
fundação da CUT no mês seguinte, pois alinhou petistas e
simpatizantes em oposição aos comunistas e sindicalistas
‘pelegos’ remanescentes da ditadura, que se aglutinariam
na concorrente Conclat. Esse movimento tatuou definiti-
vamente o nome do PT no DNA da CUT, de tal modo
que, se o partido era maior do que a Central, no sentido de
que acolhia militantes de outras extrações sociais, desde
então a CUT nunca conseguiu ser maior do que o PT.
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Pesquisas realizadas nos III, IV e V congressos nacionais
da Central não deixam margem a dúvidas. Nunca menos
de 90% dos congressistas se declararam simpatizantes ou
filiados ao Partido dos Trabalhadores.

É claro que a convivência entre a Central e o partido,
quando este finalmente chegou ao poder em centros im-
portantes do país (caso emblemático foi o de Luiza Erun-
dina em São Paulo na aurora da década de 1990), sempre
foi tensa e conflituosa. A CUT sempre procurou marcar
sua diferença em relação às administrações municipais ou
estaduais comandadas por seu partido, sobretudo porque
as associações de servidores públicos viveram (e continu-
am) em pé de guerra com qualquer que seja o governante,
e até muito recentemente todas elas eram filiadas à CUT.
Não fazer oposição às administrações petistas neste tema
específico era receita de perda de legitimidade entre os
representados, e a CUT nunca se permitiu correr esse ris-
co. Mas é inegável que se estabeleceu entre a Central e o
partido um campo de possibilidades de ação política para
a militância de esquerda, tal que a passagem pela Central
terminaria por levar, naturalmente, às instâncias partidári-
as e a cargos de representação parlamentar ou de adminis-
tração direta ou indireta nos diversos níveis de governo.
Nesse sentido, com a consolidação conjunta do PT e da
CUT (e este ponto é central aqui), o movimento sindical
transformou-se num locus privilegiado de produção de eli-
tes políticas e administrativas de extração popular, que vêm,
desde então, contribuindo para a abertura, se bem que len-
ta, das instâncias de representação de interesses no interi-
or do aparelho de Estado à participação dos trabalhadores.

C
omo mencionado antes, esse processo de incorpora-
ção real do trabalho organizado à gestão da adminis-

tração pública ocorreu em quase todos os países ociden-
tais, mas fora visto com suspeição no Brasil a até bem
pouco tempo. A eleição de Lula pareceu um sinal de que o
país estava mudando. Mas essa percepção durou pouco. A
suspeição mudou de rosto, vestiu-se de preconceito. Se-
manas depois de ascender ao poder o PT passou a ser ata-
cado por estar ‘aparelhando’ o Estado, isto é, substituindo
os administradores da gestão anterior por administradores
oriundos das fileiras do partido, da CUT e dos movimen-
tos sociais. Como se isso fosse um movimento reprovável.
Como se a substituição da elite governante não fosse parte
do jogo político quando há efetiva alternância de poder, e
não apenas no poder. Ora, o que a grita geral contra o
deslocamento da elite anterior expôs foi exatamente isso: a
alternância de poder no país, ali onde ela realmente inte-
ressa, que é a formulação e a gestão das políticas públicas,
fora, até Lula, extremamente restrita. A eleição de Lula
talvez tenha levado ao maior deslocamento de elites gover-
nantes da História do país desde Getúlio Vargas, maior
mesmo que a operada pelos militares, que foram obriga-
dos a dividir com os conservadores, que lhes tinham con-
vocado, o butim do golpe de Estado.

Antes de ficar indignado, confesso que me diverti com
horror da imprensa e das lideranças partidárias da coali-
zão anterior de poder diante do que lhes deve ter soado
como trombetas de uma invasão bárbara. Pareceu-me na-
tural que os que tinham perdido gritassem contra ela, já
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que esperavam, como das outras vezes, manter suas posi-
ções como fruto de acomodações entre as mesmas elites
de sempre. Quantos brasileiros, mais ou menos próximos
de pessoas antes ocupadas nos diversos escalões do gover-
no federal, não ouviram cantilenas indignadas a respeito
da incompetência dos que estavam chegando, sua trucu-
lência, sua falta de educação ou coisa pior? A situação feita
oposição, com respaldo da grande imprensa, veio a campo
denunciar o aparelhamento ‘stalinista’ do Estado pelo par-
tido, que não seria capaz de distinguir interesse público de
interesse partidário. Denunciaram a presença de sindica-
listas na gestão de fundos de pensão, na diretoria de em-
presas estatais e de bancos públicos, como se esses cargos
estivessem destinados a outra estirpe de gente, uma estir-
pe melhor, mais educada ou qualificada. Denunciaram o
‘aparelhamento’ do Incra pelo MST, como se fosse ilegíti-
mo que os movimentos sociais sejam responsáveis solidá-
rios pela formulação e implementação das políticas públi-
cas que os afetarão diretamente. Denunciaram a ‘ocupa-
ção’, pela CUT, do Ministério do Trabalho e suas estrutu-
ras nacionalmente capilarizadas, como se fosse ilegítimo
que o trabalho organizado tome a si a responsabilidade
por seu destino, como, por exemplo, a inspeção do traba-
lho, hoje em grande parte saneada da corrupção e do apa-
relhamento político que marcaram sua atuação ao longo
da História. A grita geral das elites hoje deslocadas dos
postos de comando é a expressão do mesmo conservado-
rismo que preferia ver o trabalho reduzido à sua condição
histórica de menoridade civil.

As denúncias de Roberto Jefferson e o teatro armado
ao seu redor pela oposição, em aliança com a grande im-
prensa, também devem ser situados na mesma perspecti-
va de largo prazo, isto é, como aspectos do mesmo movi-
mento mais geral de desqualificação das forças ligadas ao
trabalho organizado na sociedade brasileira. A virulência
dos ataques à gestão petista no governo federal, em gran-

de parte baseada em indícios frágeis, alguns francamente
fantasmagóricos, transformados em provas cabais pelo
jogo bem conhecido de transferir ao denunciado o ônus
de provar sua inocência e, com isso, reduzir sua capaci-
dade de defesa pela chantagem e a ameaça de novas de-
núncias, eclipsaram o caráter verdadeiramente revolucio-
nário que essa abertura da estrutura do Estado ao traba-
lho organizado e aos movimentos sociais poderia ter re-
presentado no Brasil no médio prazo. O teatro nos levou
de volta aos anos 1950. Temos udenismo para todos os
gostos. É verdade que os petistas já não são ‘vermelhos
perigosos’, são apenas incompetentes. Os trabalhadores
no poder fazem de tudo, menos trabalhar. Dar o poder a
essa raça deu nisso: mar de lama, mar de lama! Até mes-
mo o ‘ouro de Moscou’ voltou à cena da desmoralização
do projeto político da esquerda. A ‘próspera’ Cuba finan-
ciou a campanha do depauperado Lula! Seria engraçado,
se não fosse trágico.

O
erro do PT foi ter construído seu capital eleitoral, nos
últimos anos, com base na bandeira da ética na políti-

ca. Essa bandeira é muito eficiente na oposição e no jogo
parlamentar, mas é muito difícil de se sustentar quando o
governante está obrigado a gerir os negócios do Estado,
sujeitos às pressões da economia real, isto é, dos interesses
brutos dos agentes econômicos, fortemente dependentes
da ação do Estado e muitas vezes dispostos a corromper
os gestores públicos em busca de favorecimento para seus
negócios. Nenhum governo está imune a isso. E o comba-
te à corrupção tem seus paradoxos, traduzidos em custos
políticos. Todos sabem que o governo Lula montou uma
extensa cruzada nacional de combate à corrupção, que in-
diciou ou levou ao cárcere mais de 2.000 pessoas, dentre
elas corruptos históricos, indivíduos que agiam e agem
fora da lei imaginando-a feita para os outros. E no entan-
to, a cobertura do combate a ela pela imprensa acabou
criando, no público, a percepção de que a corrupção esta-
va, na verdade, aumentando. E isso ocorreu antes mesmo
da crise desatada por Roberto Jefferson.
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A crise, tenha ou não bases reais, jogou a bandeira
petista da ética no colo da oposição. PSDB e PFL, sobre
cuja gestão no governo federal pairaram denúncias pesa-
das de corrupção, jamais apuradas porque a tropa de cho-
que da maioria parlamentar conservadora sempre impediu
que se instalassem CPIs como a dos Bingos (ou ‘CPI do
fim do mundo’ que investiga a vida de vivos e mortos com
o objetivo explícito de derrubar o Presidente da Repúbli-
ca), aqueles dois partidos são, hoje, os arautos da ética na
política. E nós estamos obrigados a ouvir pessoas de linha-
gem hoje impoluta (se o saudoso Leonel Brizola costuma-
va chamar fulano ou sicrano de ‘corrupto de pai e mãe’,
hoje podemos falar em ‘corruptos de terceira geração’),
desautorizar, com a impertinência da juventude, a trajetó-
ria de uma liderança oriunda do trabalho organizado que
conseguiu, pela primeira vez, galvanizar os sonhos e espe-
ranças da nação em torno de um projeto de renovação dos
horizontes da política. É engraçado, porque trágico.

D
ifícil, a essa altura e tendo em vista a paralisia que lhe
foi imposta pela oposição em aliança com a grande

imprensa, dizer se Lula teria sido capaz de implementar
uma política de proteção social na direção de algo mais
próximo da social-democracia européia. Refém das heran-
ças do governo anterior, sobretudo a monumental dívida
interna, obrigado pelos organismos internacionais e pelo
‘mercado’ a gerar superávits primários obscenos para um
país com nossas carências, Lula talvez não consiga escapar
da política social focalizada nos setores mais carentes, em
lugar de voltar seus esforços para a incorporação de todos
ao mundo do trabalho regulado. O sonho de um país mais
justo, menos desigual, requer a extensão das malhas do
Estado em direção às zonas cinzentas e informais da eco-
nomia, incluindo-se aí o crime organizado. O combate à
corrupção é parte desse processo, mas uma parte muito
pequena, conquanto necessária. Em nosso país, a verda-
deira política social, que nos colocaria nos trilhos das na-
ções que reconheceram como legítimas as demandas do
trabalho organizado, começa pela geração de bons empre-
gos. Era este o projeto da coalizão que levou Lula ao po-
der. Um projeto que tinha como centro da formulação das
políticas públicas as carências históricas da população, as-
salariada ou não, organizada ou não. Mas ao reeditar as
práticas persecutórias e golpistas que marcaram a história
do país desde sempre, as elites tradicionais hoje na oposi-
ção, em aliança com a grande imprensa empresarial, não
parecem dispostas a permitir que esse projeto saia do pa-
pel. E isso não tem graça. É apenas trágico.

acardoso@iuperj.br
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Vamos direto ao ponto:
A cor não muda por causa do contexto social.

Para avaliar quantitativamente esta hipótese utilizou-se na Pesb o método de amostra dividida
(split ballot): a amostra total da pesquisa é dividida em duas amostras idênticas, em uma delas
aplica-se a pergunta com uma versão e na outra parte da amostra aplica-se uma outra versão
da mesma pergunta.

Assim, na primeira versão, apresentava-se a foto abaixo e perguntava-se:
“Gostaria que o(a) Sr.(a) olhasse a foto desse mecânico de carro e dissesse se esta pessoa é

branca, parda ou preta”

Na segunda versão do questionário apresentava-se uma outra foto da mesma pessoa, agora
vestida de terno, e perguntava-se:

“Gostaria que o(a) Sr.(a) olhasse a foto desse advogado e dissesse se esta pessoa é branca,
parda ou preta”

Se a hipótese de que o contexto modifica a cor estiver correta, então se deve esperar que as
respostas às duas perguntas sejam bastante diferentes. Neste caso, o advogado tenderá a ser
classificado mais como branco do que o mecânico de carro.
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Note-se que a foto deste experimento foi cuidadosamente escolhida, ela deveria ser a foto de
um pardo típico porque apenas assim seria possível testar a variação pendular da cor1. Como o
pardo típico está exatamente no meio da escala que vai de branco até preto, é nesta situação
que melhor se pode avaliar o efeito do contexto, neste caso a profissão, na forma pela qual as
pessoas vêem a cor.

Um outro cuidado importante foi colocar estas perguntas antes do bloco de perguntas sobre
relações raciais. Estas perguntas foram a 37a em cada versão do questionário, ao passo que o
bloco de perguntas sobre raça iniciava-se na 78a pergunta. Isto assegurou que as perguntas de
relações raciais – que eram muitas – não viessem a influenciar nas respostas sobre a cor do
mecânico versus a cor do advogado.

Antes, porém, de passarmos aos resultados cumpre abordar por que esta técnica de pesqui-
sa, com duas perguntas diferentes em duas versões de questionário, permite avaliar a hipótese
em questão.

Quem é mais preto, o mecânico de carro ou o advogado?

Os resultados da Pesb mostram que a hipótese de que a cor depende do contexto está
errada. A classificação de cor não tem relação com o contexto e não depende da profissão.

Tabela 1

A mudança de cor por profissão

Preto Pardo Branco Não é possível classificar
com estas categorias

Mecânico de carro (versão 1) 9 76 14 1

Advogado (versão 2) 16 76 7 1

Total 12 76 11 1

A proporção da população brasileira que classifica a pessoa da foto como “pardo” é rigoro-
samente a mesma, esteja ele vestido de terno e sendo advogado, ou vestido de macacão e
sendo mecânico de carro. Ou seja, a pessoa da foto é parda e isto não depende do contexto.

As diferenças nas proporções tanto de “branco” quanto de “preto” são irrelevantes do ponto
de vista estatístico. Ainda assim, as diferenças ocorrem na direção oposta da esperada segundo
a teoria que diz que profissões de status mais elevado “embranquecem” as pessoas. “Surpreen-
dentemente” o advogado é mais preto do que o mecânico. Não custa repetir e enfatizar que a
diferença (9% x 16% para preto e 14% e 7% para branco) não é relevante do ponto de vista
estatístico.

A conclusão é robusta: o contexto não muda a forma como os brasileiros vêem a cor das
pessoas. Uma pessoa branca é branca, independentemente de sua profissão, relações pessoais,
ou qualquer outro elemento contextual. O mesmo se aplica para pardos e pretos.

1. Os resultados do pré-teste da Pesb indicaram que esta pessoa era um pardo típico.
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Se você tivesse uma filha, preferiria que ela casasse com um branco,

preto ou pardo? Mesmo que ele fosse mecânico de carro?

Há várias maneiras de se mensurar o preconceito racial. Na Pesb, utilizaram-se duas: na
primeira, foi medido o assim chamado preconceito estatístico. Foram apresentadas sete fotos
que formavam uma escala entre a pessoa mais branca possível, com características de branco
incluindo cabelo e olhos claros, e a pessoa mais preta possível, com as características faciais
típicas – lábios grossos e nariz achatado. Foi solicitado aos entrevistados que dissessem quais
daquelas pessoas tinham determinadas características, entre elas o mais inteligente, o mais
pobre, o mais preguiçoso, o malandro, etc. Esta maneira de medir o preconceito, mensura, em
grande parte, as percepções sociais mais difundidas: se as pessoas de cor preta são diariamente
vistas como sendo as mais pobres, então haverá a tendência dos resultados captarem esta per-
cepção. Daí o nome preconceito estatístico.

A outra maneira utilizada na Pesb na mediação do preconceito estatístico foi por meio da
apresentação de fotos que combinavam três características: a cor da pessoa – branco, pardo e
preto – a profissão – advogado, professor do 2º grau e mecânico de carro – e a origem regional
dividida entre nordestino e não-nordestino.

Foram apresentados três cartões diferentes, cada qual com as três fotos (tal como apresenta-
dos na seqüência dos cartões 1, 2 e 3), e as respectivas características das pessoas.

Por exemplo, no cartão 1 a pessoa branca e a pessoa parda estão trajando um macacão de
mecânico e foi dito para o entrevistado que se tratava de pessoas que eram mecânicos, ao passo
que a pessoa preta vestia uma camisa social e foi dito para os entrevistados que era professor do
segundo grau.

No cartão 2, por exemplo, o branco era um advogado nordestino, o pardo um professor do
segundo grau também nordestino e o preto um mecânico de carro. Em todas as fotos as roupas
buscavam estar de acordo com o que se espera do traje típico da respectiva profissão.

Para cada um dos três cartões foram feitas quatro perguntas:

1. Se o(a) Sr.(a) não tem filha, eu gostaria que o(a) Sr.(a) imaginasse que uma filha sua fosse
escolher um desses para casar. Com qual o(a) Sr.(a) gostaria que sua filha se casasse?

2. E se o(a) Sr.(a) pudesse escolher um desses para dar um emprego de confiança? Qual
escolheria?

3. E se o(a) Sr.(a) pudesse escolher um desses para ser seu chefe no trabalho, qual escolheria?

4. Se pudesse escolher, qual deles o(a) Sr.(a) gostaria que fosse seu vizinho?

Esta forma de medir o preconceito, diferentemente da primeira maneira, que avalia as
percepções em função do que estamos acostumados a ver com maior freqüência – os brancos
têm os melhores empregos, os pretos são os mais pobres – foi desenhada para avaliar o precon-
ceito normativo. Aquele “preconceito ativo”, que faz com que as pessoas tomem decisões acer-
ca de como elas gostariam que o mundo fosse organizado.
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Se alguém prefere que sua filha venha a se casar com um branco e não com um pardo, este
é o primeiro passo para que ela induza sua filha, ou outras pessoas de seu relacionamento
pessoal, a se comportar desta maneira. O mesmo se aplica à escolha do local de moradia, à
vizinhança e aos vizinhos, e à escolha do emprego em razão das pessoas com as quais será
obrigado a trabalhar junto.

CARTÃO 1

CARTÃO 2

CARTÃO 3
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Foram apresentadas nove fotos com nove combinações diferentes entre cor, profissão e
origem regional. Os resultados estão nas tabelas 2 a 4. Em cada tabela está assinalado em
negrito os percentuais mais elevados. Na tabela 9 (cartão de fotos 3) não há nada em negrito na
segunda coluna. Isso acontece porque os percentuais ficaram muito próximos, dentro da mar-
gem de erro da pesquisa.

A simples observação das três tabelas (de 2 a 4) não permite obter nenhuma conclusão de
grande relevância sobre o preconceito racial, nem sobre a influência que a profissão ou origem
regional possam vir a ter sobre ele.

Tabela 2

CARTÃO DE FOTOS 1
Preferência por branco, pardo ou preto em razão de profissão e origem regional

 Pessoa com Pessoa a Pessoa que Pessoa que
quem gostaria quem daria escolheria para gostaria

que a filha um emprego ser seu chefe que fosse
se casasse de confiança no trabalho seu vizinho

Branco, mecânico de carro 43 20 29 22

Pardo, mecânico de carro 15 25 23 22

Preto, professor de 2º grau 27 46 38 35

Tanto faz, qualquer um 15 9 10 20

Nenhum deles 0 0 0 0

Tabela 3

CARTÃO DE FOTOS 2
Preferência por branco, pardo ou preto em razão de profissão e origem regional

 Pessoa com Pessoa a Pessoa que Pessoa que
quem gostaria quem daria escolheria para gostaria

que a filha um emprego ser seu chefe que fosse
se casasse de confiança no trabalho seu vizinho

Branco, advogado, nordestino 54 21 39 21

Pardo, professor do 2º grau, nordestino 21 36 34 28

Preto, mecânico de carro 10 34 18 31

Tanto faz, qualquer um 15 9 9 20

Nenhum deles 0 0 0 0
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Tabela 4

CARTÃO DE FOTOS 3
Preferência por branco, pardo ou preto em razão de profissão e origem regional

 Pessoa com Pessoa a Pessoa que Pessoa que
quem gostaria quem daria escolheria para gostaria

que a filha um emprego ser seu chefe que fosse
se casasse de confiança no trabalho seu vizinho

Branco, professor do 2º grau 50 31 32 29

Pardo, advogado 21 29 32 23

Preto, advogado, nordestino 14 31 24 27

Tanto faz, qualquer um 15 10 11 21

Nenhum deles 0 0 0 0

Uma maneira de organizar estes dados é decompô-los em razão das características estuda-
das. Assim, como são quatro perguntas para três cartões de três fotos, as cores – branco, pardo
e preto – aparecem 12 vezes cada uma delas. Além disso, o experimento foi elaborado de tal
forma que as profissões aparecessem 12 vezes também. O mesmo se aplica à origem de
nordestino, ao passo que não mencionar a origem, isto é, não-nordestino é a única característica
presente 24 vezes.

A tabela 5, que apresenta os mesmos dados das tabelas 2 a 4, deixa bastante claro que os
brancos são os preferidos – NA MÉDIA – quando se deseja que a filha case com alguém, ou nas
situações de trabalho e moradia. Esta conclusão vale independentemente da profissão e da
região da pessoa de cor branca.

No outro extremo, a maior vítima de preconceito não é o preto, como muitos podem achar,
mas o pardo. Esta conclusão já tinha sido obtida na medição acima mencionada do preconceito
estatístico.

• 31% dos brasileiros, na média, preferem pessoas de cor branca quando se trata de esco-
lher o marido para casar a filha, os colegas de trabalho, chefe ou subordinado, e o vizinho;

• Esta proporção é de apenas 24% para os pardos, as maiores vítimas do preconceito;

• E 26% para as pessoas de cor preta.
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Tabela 5

Os brancos são menos vítimas do preconceito

  branco pardo preto

cartão1 - pergunta 1 casar 39 14 25

cartão 1 - pergunta 2 dar emprego 18 23 43

cartão 1 - pergunta 3 chefe 27 22 35

cartão 1 - pergunta 4 vizinho 21 21 34

cartão 2 casar 50 20 10

cartão 2 dar emprego 19 34 32

cartão 2 chefe 36 32 17

cartão 2 vizinho 20 26 30

cartão 3 casar 47 20 13

cartão 3 dar emprego 29 27 29

cartão 3 chefe 31 30 23

cartão 3 vizinho 28 22 26

 Média 31 24 26

Observando este mesmo dado de maneira mais específica, isto é, decompondo-o em razão
da pergunta, vê-se que a pessoa de cor branca é preferida por 45% (quase metade da popula-
ção) para casar com uma filha (tabela 6). Os brancos são de longe os preferidos no momento de
escolher alguém para fazer parte da família.

A cor branca também é a preferida quando se trata de escolher o chefe no trabalho, isso vale
para 31% da população.

Os pardos não lideram a preferência em nenhuma das quatro perguntas. São os pretos que
ficam na frente em “dar um emprego de confiança” e “ter como vizinho”.

Tabela 6

O preconceito de cor em razão de casamento, emprego e local de moradia
 

branco pardo preto

casar 39 14 25

casar 50 20 10

casar 47 20 13

45 18 16

dar emprego 18 23 43

dar emprego 19 34 32

dar emprego 29 27 29

22 28 34

chefe 27 22 35

chefe 36 32 17

chefe 31 30 23

31 28 25

vizinho 20 26 30

vizinho 21 21 34

vizinho 28 22 26

23 23 30

A análise das profissões (tabela 7) mostra que há diferenças importantes entre elas. De fato,
na média das 12 situações os professores do segundo grau têm mais prestígio do que os advo-
gados. Eles são os preferidos nas situações de casamento, relacionamento no emprego e na
vizinhança.
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Hipóteses explicativas para este resultado podem ter a ver com se tratar de algo típico de
classe média, cujos diferentes grupos sociais podem almejar mais do que a advocacia, ou mes-
mo porque o fato de ensinar é algo visto como importante, relevante e socialmente útil. O fato é
que, independentemente das explicações possíveis, o prestígio não segue necessariamente as
percepções existentes sobre a remuneração de cada ocupação/profissão. Crê-se que, na mé-
dia, os advogados são mais bem pagos e têm mais oportunidades que os professores do segundo
grau. Porém, o prestígio social não segue esta visão.

Tabela 7

Professor do segundo grau tem mais prestígio do que advogado
que tem mais prestígio do que mecânico de carro

 Advogado  Professor  Mecânico

Casar 50 Casar 25 Casar 39

Dar emprego 19 Dar emprego 43 Casar 14

Chefe 36 Chefe 35 Dar emprego 18

Vizinho 20 Vizinho 34 Dar emprego 23

Casar 20 Casar 20 Chefe 27

Casar 13 Dar emprego 34 Chefe 22

Dar emprego 27 Chefe 32 Vizinho 21

Dar emprego 29 Vizinho 26 Vizinho 21

Chefe 30 Casar 47 Casar 10

chefe 23 Dar emprego 29 Dar emprego 32

Vizinho 22 Chefe 31 Chefe 17

Vizinho 26 Vizinho 28 Vizinho 30

26 32 23

Como foi visto, os brancos são os preferidos quando se trata de casamento e chefe no
trabalho e os pretos quando está em jogo um emprego de confiança e a vizinhança. Nas profis-
sões o professor do segundo grau é uma unanimidade, ele lidera as preferências nas quatro
situações analisadas (tabela 8).

Por outro lado, diferentemente do que ocorre com as pessoas de cor branca, que lideram
folgadamente as preferências para casamento com a filha, os professores – neste item – não
ficam muito distantes dos advogados. Este item é de suma importância por se tratar de algo
fundamental na sociedade brasileira: quem faz e quem não faz parte da família.
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Tabela 8

O prestígio profissional em razão de casamento,
emprego e local de moradia

 advogado professor mecânico

casar 50 25 39

casar 20 20 14

casar 13 47 10

27 31 21

dar emprego 19 43 18

dar emprego 27 34 23

dar emprego 29 29 32

25 35 24

chefe 36 35 27

chefe 30 32 22

chefe 23 31 17

30 33 22

vizinho 20 34 21

vizinho 22 26 21

vizinho 26 28 30

23 29 24

O mesmo tipo de análise realizada foi para comparar nordestinos com não-nordestinos. O
resultado é que não há nenhuma diferença entre as duas origens, 27% preferem os nordestinos
(média se 12 situações) e 27% preferem os não- nordestinos (média de 24 situações).

A hierarquia cor – profissão: o contexto não muda a cor,
mas diminui ou aumenta o preconceito

As três cartelas de fotos apresentam nove diferentes combinações entre a cor da pessoa (três
cores diferentes) e a ocupação (três ocupações).

Por outro lado, a combinação entre as duas médias, relativa à cor com a que diz respeito à
profissão, resulta em uma hierarquia de cor - profissão (tabela 9).

Alguns resultados merecem destaque:
• Os brancos ocupam as duas primeiras posições;
• Os pardos ocupam as duas últimas posições;
• Nas cinco primeiras posições, três são brancos;
• As quatro últimas posições são ocupadas por pardos (duas) e pretos (duas);
• Ser branco e mecânico de carro (a profissão de menor status) é melhor do que ser pardo
ou preto e advogado;
• Nas quatro primeiras posições, quatro são professores;
• O pardo e o preto mais bem posicionados o são porque estão associados à profissão de
professor.
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Os resultados mostram, em primeiro lugar, que há preconceito racial e que favorece os
brancos em detrimento de pardos e pretos. Este preconceito não é suave (se é que se pode dizer
que há preconceito suave) como o preconceito estatístico, mas se trata sim de um preconceito
normativo.

Em segundo lugar, o preconceito racial normativo tem interação com a posição social men-
surada com a ajuda de uma proxy: a profissão. Os pardos e pretos que alcançam uma posição
social melhor (algo equivalente a professor do segundo grau) são vistos com menos preconceito
do que aqueles que ficam na base da pirâmide social (mecânicos de automóveis).

Quando este resultado é analisado à luz da amostra dividida que foi utilizada para mediar o
impacto do contexto social na cor, pode-se afirmar que as pessoas não mudam de cor por causa
da profissão ou do contexto, mas o preconceito contra a cor diminui na medida em que as
pessoas pretas e pardas ascendem socialmente. Elas continuam com a mesma cor preta ou
parda que tinham quando estavam na base da pirâmide, mas as barreiras que antes existiam
diminuem quando elas galgam degraus acima na pirâmide.

Esta é uma conclusão de grande importância sociológica, que ajuda a matizar e polemiza
com visões mais tradicionais acerca da cultura brasileira. Visões estas que sustentam que o
contexto social, como que em um passe de mágica, altera a visão que os brasileiros têm da cor
das pessoas.

Tabela 9

Branco - professor versus pardo - mecânico

%

1 branco
 professor 32

2 branco
 advogado 29

3 preto
 professor 29

4 pardo
 professor 28

5 branco
 mecânico 27

6 preto
 advogado 26

7 preto
 mecânico 25

8 pardo
 advogado 25

9 pardo
 mecânico 24
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O preconceito é distribuído de maneira muito homogênea

A análise dos subgrupos da sociedade brasileira mostra que o preconceito de cor é distribuído
de maneira muito homogênea por todos os grupos demográficos. Não foram encontradas dife-
renças relevantes entre os seguintes grupos:

• Faixas de escolaridade
• Faixas de idade
• Sexo
• Residentes em capitais e não-capitais
• PEA e não-PEA

Porém, diferenças relevantes foram encontradas entre regiões do Brasil, mais especifica-
mente na Região Sul, que tende a ser mais preconceituosa a favor dos brancos do que as demais
regiões, e entre as cores/raças branco, pardo e preto.

A situação escolhida para a análise é a preferência por alguém para casar com a filha. Isto se
deve ao fato de se tratar, como mencionado anteriormente, da situação na qual o que está em
jogo é a ampliação da família. Como visto, trata-se da situação na qual o preconceito favorece
de forma mais clara a pessoa de cor branca.

Os dados revelam com muita clareza o preconceito de cor. Ainda que a profissão de profes-
sor tenha um status bem superior ao mecânico de automóvel, brancos e pardos preferem que a
sua filha case com um branco mecânico do que com um preto professor (tabela 10). Além disso,
quando comparado o branco com o pardo (ambos com a mesma profissão) nota-se também a
preferência que os brancos e pardos têm pelo casamento da filha com uma pessoa de cor
branca.

Outro resultado interessante é que os pardos preferem mais o preto professor e o branco
mecânico do que o pardo mecânico quando se trata de ampliar a família pelo casamento.

Os pretos, ao contrário de pardos e brancos, expressam preferência pelo casamento com
uma pessoa de cor preta e professor do segundo grau. Como para as pessoas de cor preta é
menor a dificuldade de casamento com uma pessoa da mesma cor, então, a profissão acaba
sendo o fator preponderante na escolha: ela recai sobre a profissão de maior status.

Isso revela também que os pretos não estão buscando o embranquecimento, mas apenas que
suas filhas tenham a chance de casar com uma pessoa melhor posicionada na escala social.

Tabela 10

CARTÃO DE FOTOS 1
Preferência de cor para casar com a sua filha

 Branco, mecânico Pardo, mecânico Preto, professor Tanto faz, Nenhum
de carro de carro do 2º grau qualquer um deles

Preto 22 23 43 12 0

Pardo 36 18 31 15 0

Branco 53 10 20 16 1
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No experimento com o cartão de fotos nº3 fica evidente o impacto da profissão. A preferên-
cia pela pessoa branca que é professor do segundo grau é bem maior do que a preferência
pelas pessoas parda e preta que têm a profissão de um status social mais baixo.

Merece destaque o fato de os pretos ficaram em maior proporção com a preferência por
uma pessoa de cor preta (com status profissional mais baixo) do que os pardos em relação ao
uma pessoa de cor parda da mesma profissão do preto, ou seja, advogado (tabela11). Isso
mostra que os pardos têm maior tendência de abandonar a mistura com pessoas de sua própria
cor do que os pretos.

As interpretações para este fenômeno podem ser várias: os pardos querem se embranque-
cer ao passo que os pretos não desejam isto, os pretos têm preconceito às avessas, etc. Uma
hipótese razoável é a maior dificuldade dos pretos, em comparação com os pardos, de se
misturarem com outras cores. Os pardos já são misturados, o que os deixa mais à vontade para
buscar casamentos com pessoas de outra cor, mais notadamente uma pessoa branca com status
social mais elevado.

Tabela 11

CARTÃO DE FOTOS 3
Preferência de cor para casar com a sua filha

 Branco, professor Pardo, Preto, advogado, Tanto faz, Nenhum
do 2º grau advogado nordestino qualquer um deles

Preto 35 24 28 12 1

Pardo 47 22 17 13 0

Branco 57 19 7 16 0

O diagnóstico que enfatiza as diferenças entre pretos e pardos é reforçado pelo cartão de
fotos que compara o pardo professor com o preto mecânico e o branco advogado (tabela 12).
Mais uma vez as pessoas de cor preta têm uma tendência maior de escolher pessoas de sua cor,
mesmo que tenha um status profissional mais baixo, o que é o caso em todas as comparações da
tabela 12, do que as outras cores.

Um outro resultado que merece destaque é a preferência dos brancos por uma pessoa
branca para o casamento, ainda que tenha um status social menor do que pessoas pardas ou
pretas. Em todas as situações mais da metade – 53% para o branco mecânico, 57% para o
branco professor e 63% para o branco advogado das pessoas brancas preferiram um branco
para casar com sua filha do que um preto ou um pardo.

Nesse sentido, os brancos são os menos propensos à mistura com pardos ou pretos. Eles vêm
seguidos dos pretos e depois pelos pardos. De fato, os pardos são os que mais aceitam se
misturar, e preferencialmente com as pessoas de cor branca.
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Tabela 12

CARTÃO DE FOTOS 2
Preferência de cor para casar com a sua filha

 Branco, advogado, Pardo, professor do Preto, mecânico Tanto faz, Nenhum
nordestino 2º grau, nordestino de carro qualquer um deles

Preto 33 29 26 11 1

Pardo 48 26 12 15 0

Branco 63 16 5 16 0

A outra diferença importante na distribuição do preconceito é regional (tabela 13). Os resi-
dentes da Região Sul têm clara preferência por uma pessoa branca, ao passo que os habitantes
do Centro-Oeste tendem a ser mais influenciados pelo status social e ficam acima da média
nacional na preferência por um preto que seja professor.

Na Região Sul há uma proporção maior de brancos dentro da população total. Isto explica
em parte por que no Sul o preconceito a favor dos brancos é maior do que nas outras regiões
brasileiras.

Tabela 13

CARTÃO DE FOTOS 1
Preferência de cor para casar com a sua filha por região do Brasil

 Branco, mecânico Pardo, mecânico Preto, professor Tanto faz, Nenhum
de carro de carro do 2º grau qualquer um deles

Norte 38 18 29 13 2

Centro-Oeste 35 18 35 12 0

Nordeste 40 19 31 10 0

Sudeste 44 12 25 18 1

Sul 48 14 22 16 0

O Sul se destaca, porém, pode-se dizer que – na média – os habitantes do Sul e do Sudeste
têm preferência por pessoas de cor branca e os habitantes das outras três regiões dão menos
importância à cor no momento de escolher o pretendente para casar com sua filha.
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A técnica da amostra dividida

O nome amostra dividida é derivado do termo inglês split ballot. Trata-se de uma técnica
muito difundida entre metodólogos e coordenadores de survey que permite testar perguntas com
um custo relativamente baixo. Mais importante do que isto, a amostra dividida permite fazer
experimentos nos quais todas as variáveis são mantidas constantes, menos uma, a que é mensu-
rada pela pergunta que varia de acordo com a versão do questionário.

Em pesquisas com amostra dividida são elaboradas pelo menos duas versões diferentes do
questionário. Tais versões são aplicadas em subamostras (daí o nome amostra dividida) da pes-
quisa. Estas subamostras têm que ser ou idênticas ou muito semelhantes. Preferencialmente uma
amostra inteira dividida em duas subamostras iguais. Esta característica da pesquisa, somada às
pequenas diferenças no questionário, irão assegurar que as eventuais variações nas respostas
das diferentes versões de perguntas possam ser inteiramente atribuídas a tais variações2.

À título de exemplo, imagine-se uma pesquisa na qual um questionário tenha apenas uma
pergunta diferente, e todo o resto idêntico. Por exemplo, em uma versão o governo é avaliado
oferecendo-se ao entrevistado as opções de respostas “ótimo, regular, ruim e péssimo”, en-
quanto na outra versão as opções são também estas, mas incluindo-se o “regular”. Como a
amostra é idêntica para as duas versões, as diferenças entre os percentuais obtidos para as
respostas “ótimo, regular, ruim e péssimo” poderão ser inteiramente atribuídas (desconsideran-
do-se a margem de erro da pesquisa) à diferença na formulação da pergunta.

Os dados da amostra dividida da Pesb estão nas tabelas 1 a 5. Para cada tabela é apresen-
tada a proporção de entrevistados por versão de questionário e a proporção total da amostra.

Na tabela 14 observa-se que 29% dos entrevistados da versão 1 eram habitantes do Nordes-
te, 27% na versão 2 e 28% no total da amostra. Pode ser visto que o perfil das duas subamostras,
versões 1 e 2, é muito semelhante para todos os cruzamentos realizados. As diferenças são
pequenas (a maior delas é de 4 pontos percentuais para a faixa até 4a série de escolaridade) e
praticamente todas elas caem dentro da margem de erro da pesquisa que é de aproximada-
mente 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Portanto, pode-se afirmar que as diferenças
de resultados, se ocorrerem, na análise das duas perguntas sobre a cor do mecânico e do
advogado não serão causadas por diferenças nas duas suba-ostras.

Tabela 14

Amostra dividida por região

Norte Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul

Versão 1 5 6 29 45 15

Versão 2 5 7 27 45 16

Total 5 7 28 45 16

Tabela 15

Amostra dividida por sexo

Masculino Feminino

Versão 1 47 53

Versão 2 47 53

Total 47 53

2. É importante que as duas versões do questionário não sejam muito diferentes. Caso isto aconteça corre-se o risco de não se realizar
um experimento, mas simplesmente duas pesquisas diferentes com amostras idênticas e menores do que uma amostra única.
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Tabela 16

Amostra dividida por idade

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais

Versão 1 18 24 22 24 14

Versão 2 18 21 25 23 13

Total 18 22 23 23 13

Tabela 17

Amostra dividida por escolaridade

Analfabeto Até 4ª série De 5a. a 8ª série 2º grau Superior ou mais

Versão 1 8 27 23 31 11

Versão 2 10 23 22 31 13

Total 9 25 23 31 12

Tabela 18

Amostra dividida por PEA e não-PEA

Não PEA PEA

Versão 1 32 68

Versão 2 29 71

Total 31 69

O mapeamento do preconceito

A Pesb permitiu que fosse realizado o primeiro mapeamento consistente do preconceito raci-
al no Brasil por meio de pesquisa de opinião. Tentativas anteriores esbarraram em perguntas
formuladas de maneira pouco adequada, que induziam o entrevistado a esconder o preconceito
racial. A metodologia indireta utilizada pela Pesb permitiu que o Brasil mostrasse a sua cara.
Estes dados não nos permitem negar o preconceito racial existente em nosso país.

Controvérsias acerca da metodologia tendem a não ter fim. Em particular no que se refere às
críticas – fundamentadas ou não – de nossos colegas cientistas sociais, os antropólogos. O survey é
visto por eles, com freqüência, como uma metodologia que não capta “realmente o que acontece”.

Assim, na metodologia da Pesb a profissão foi utilizada como uma proxy de contexto social,
ela foi utilizada para expressar a situação social das pessoas. Além disso, em se tratando de uma
pesquisa de opinião, o entrevistado gasta pouco tempo refletindo sobre as perguntas. Para tomar
o exemplo da amostra dividida, a mesma pessoa, com profissões diferentes, ditas ao entrevista-
do e expressa por meio de vestimentas, é considerada pardo tanto pelos que foram informados
se tratar de um advogado quanto pelos entrevistados que souberam que era um mecânico. Na
“vida real”, depois de repetidas interações, é possível que seja diferente. Que após conviver um
determinado período com um pardo que seja advogado alguém passe a vê-lo e classificá-lo
como sendo branco. Na metodologia do survey esta hipótese (ou tese) não encontra sustentação.

Todas as metodologias têm vantagens e desvantagens, pontos fortes e limitações. Na metodo-
logia de survey, pela primeira vez aplicada de forma sistemática para avaliar algumas hipóteses
sobre a sociedade brasileira, nem sempre as conclusões antropológicas encontram respaldo.
Antes que as possíveis críticas à metodologia venham para tentar invalidar as conclusões obtidas,
vale lembrar que é esta pluralidade que fará com que entendamos melhor o Brasil.

alberto.almeida@ipsos.com.br
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otar, eleger representantes e ser eleito são ele-
mentos básicos da democracia representativa moderna
quando conjugados com uma ampla cidadania política. A
universalização do direito ao voto é, sabidamente, uma
condição necessária da democracia e, embora não seja
condição suficiente, esta ampla inclusividade garante a
expressão das preferências de todos os cidadãos. Atual-
mente o sufrágio universal está presente em todas as de-
mocracias modernas; no entanto, seu percurso revela his-
tórias de lutas e esforços até alcançar a universalização. Se,
hoje, a concessão do sufrágio é limitada apenas pela idade,
durante os séculos XIX e XX havia diferentes tipos de res-
trições que foram sendo eliminadas progressivamente. Pre-
dominavam as restrições censitárias e capacitárias vincula-
das a renda, propriedade de terra, pagamento de impostos
e determinados graus de escolaridade, além de critérios
básicos, como tempo mínimo de residência e saúde men-
tal. Em alguns países, como a Bélgica, eram cobradas ta-
xas cujos valores variavam nas áreas rurais e cidades, sen-
do menores nas primeiras; por outro lado, ter um diploma
poderia significar um voto a mais, como é o caso da Ingla-
terra até 1948. Também existiram alguns requisitos mais
específicos como a necessidade de ser católico, que vigo-
rou no Equador durante a presidência de García Moreno
(1869-1878), através da chamada Carta Negra, a qual con-
dicionava a obtenção da cidadania equatoriana à filiação à
Igreja Católica. Mas, afinal, estamos falando de represen-
tação?

Considere um homem com 30 anos, proprietário de
uma casa e com uma renda acima da média. Este homem
ao votar está escolhendo um promotor de seus interesses
porque: 1) o grupo do qual ele faz parte sabe o que é me-
lhor para todos; 2) porque são apenas os interesses de seu
grupo que estão em jogo; ou 3) simplesmente não é uma
questão de representação? Morgan (1988) é um dos que se
aprofundam neste tema desvinculando representação da
noção de soberania popular ao descrever de que forma, na
Inglaterra, a idéia de representação foi utilizada pelos ocu-
pantes da Câmara a fim de se contraporem ao poder do
rei, e como esta estratégia se transformou na concepção
de soberania popular tal qual entendemos hoje. A ficção da
autoridade suprema do povo e a inclusão de sucessivas
parcelas da população formam a noção básica de democra-
cia representativa moderna.

Trata-se, mais especificamente, da principal dimensão
do eixo da participação no construto elaborado por Dahl e
que, ao lado do eixo da institucionalização, define o espa-
ço de quatro tipos de regimes: as hegemonias fechadas, as
hegemonias inclusivas, as oligarquias competitivas e as
poliarquias. Regimes de hegemonia fechada são aqueles
com baixa contestação pública e baixa participação. Um
aumento da contestação pública conduziria a uma oligar-
quia competitiva. De outra forma, regimes caracterizados
por baixa contestação pública (liberalização) e alta partici-
pação são definidos como hegemonia inclusiva. Por fim, a
poliarquia que conjugaria alta liberalização e alta partici-
pação. Na concepção dahlsiana a responsividade em rela-
ção aos seus cidadãos é uma característica-chave da demo-
cracia, reservando este termo – democracia – a um siste-
ma político que seja capaz de responder às demandas de
seus cidadãos, considerados como politicamente iguais.
Este é um dos requisitos do governo representativo, con-
forme realça Kinzo (2004), o outro é a representatividade.
Para ela, as eleições garantem a inclusão política dos mem-
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bros da polity e a expressão das diferentes correlações de
forças, com base na competição entre os partidos. Sobre
este aspecto destaco a análise de Wanderley Guilherme dos
Santos que enfatiza a competição eleitoral e partidária como
fundamental para diferenciá-la de sistemas oligárquicos,
sustentando que “será mais democrático o sistema que ofe-
recer maior competição eleitoral e maior competição par-
tidária; de maneira oposta, são oligárquicas as propostas
que redundem em subtrair graus de liberdade ao eleitor,
em sua escolha de partidos e candidatos” (Santos, 1994:41).

O PNUD, Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento, no seu relatório sobre o desenvolvimento
da democracia latino-americana, reconhece o sufrágio uni-
versal como uma das condições consensuais para o acesso
democrático ao governo. As outras seriam: autoridades
públicas eleitas, eleições livres e limpas, direito a competir
por cargos públicos, liberdade de expressão, acesso à in-
formação alternativa, liberdade associativa, respeito pela
duração dos mandatos segundo prazos constitucionalmen-
te estabelecidos, um território que define claramente o
demos votante e a expectativa de manutenção do processo
eleitoral e das liberdades contextuais no futuro imediato.
Estas condições são muito próximas das garantias institu-
cionais definidas por Dahl, que também incluem o direito
de líderes políticos disputarem apoio e votos, a existência
de fontes alternativas de informação e instituições para fa-
zer com que as políticas governamentais dependam de elei-
ções e de outras manifestações de preferência.

essa forma o que vemos é o processo, constatado
em todas as democracias, de progressiva inclusão de gru-
pos eleitorais, gerando um avanço na participação por ve-
zes independente da contestação pública e da idoneidade
das eleições. A conquista da cidadania política marca a
condição necessária para a formação de uma democracia,
e mesmo não sendo condição suficiente, na medida em
que há uma série de outras variáveis a serem consideradas,
não se desqualifica a associação entre democracia e elei-
ções. Afinal, há diferença entre uma democracia que, no
início do século XX, concede o direito de escolher seus
líderes a todos os cidadãos, homens e mulheres, a partir de

determinada idade, e outra que, depois de garantir o direi-
to aos homens, leva mais de 100 anos para reconhecer às
mulheres a participação no destino político de seu país.

O voto não é exclusivo de regimes democráticos, mas
é pilar da concepção jurídica de democracia. A contribui-
ção deste artigo consiste em apresentar as diferentes rotas
para a universalização do sufrágio, através de dados cole-
tados em publicações internacionais, como forma de per-
ceber as variações e peculiaridades deste processo de rup-
tura de barreiras, desvendando, em parte, a mecânica do
processo nos países hoje democráticos.

Um caminho observado em alguns países, tipicamen-
te os europeus, começava com o fim de redução de renda
e, em seguida, de escolaridade, alcançando o sufrágio uni-
versal masculino para, finalmente, conceder o voto às mu-
lheres. Já no caso dos latino-americanos, o percurso de
expansão não é tão claro. Pode-se dizer que, em geral, após
o fim das restrições econômicas ocorreu o sufrágio mas-
culino, para em seguida ser permitida a entrada dos anal-
fabetos e, por último, conceder-se o sufrágio feminino.
Em alguns países, no entanto, os analfabetos só puderam
participar depois que as mulheres já tinham adquirido esse
direito; em outros, o tipo de cargo determinava se mulhe-
res (casadas ou solteiras) e analfabetos (casados ou soltei-
ros) podiam votar.

Os dados disponíveis sobre os países europeus permi-
tem dizer que o grande momento de ampliação do eleito-
rado aconteceu com a entrada das mulheres. Apesar da
dificuldade com os dados, é possível constatar, no caso dos
países latino-americanos, que, em vários, um salto tam-
bém ocorreu com a entrada dos analfabetos. As reduções
de idade são os últimos obstáculos em todos os países. São
redefinições do limite mínimo de acesso à participação
eleitoral sem exclusão de um grupo específico. Claro, as
incorporações não foram sempre tão definidas assim, e é
isso que veremos, mas antes discorrerei rapidamente so-
bre os países africanos e asiáticos.

D
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É possível fazer algumas observações sobre a expansão
do eleitorado na África e na Ásia a partir das publicações
de Dieter Nholen, que compilou um grande número de
informações eleitorais destes dois continentes, além de
dados dos países latino-americanos. No caso africano ele
afirma: “Foi somente no contexto da oposição crescente
ao regime colonial no país e no exterior que os governos
franceses e britânicos introduziram o direito geral ao voto
nos anos 50 e 60. Com algumas exceções (por exemplo,
Uganda), o sufrágio universal veio a uso na última eleição
parlamentar de cada país antes da independência” (Noh-
len, 1999). Ele ressalta a tendência comum, entre estes
países, de introduzirem imediatamente antes da sua inde-
pendência, eleições universais, secretas, iguais e diretas.
Mesmo com eleições no período pré-colonial, a amplitude
da escolha e da participação era limitada. Nohlen ressalta
que, não obstante o sufrágio universal, as novas elites não
incentivavam a competição, pois poderiam comprometer
a estabilidade política, o desenvolvimento e a unidade na-
cional. Assim, sistemas unipartidários foram introduzidos
em quase todos os Estados africanos, com exceção de Bot-
suana, Gâmbia e Mauritius.

No caso dos países asiáticos verifica-se uma grande
diversidade de estruturas políticas, conforme adverte No-
hlen, que, para analisá-los, optou por demarcar seis sub-
regiões relativamente homogêneas em relação a sua ori-
gem político-cultural e histórica, a saber: Meio-Leste, Ásia
Central e Caucasus, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia, Leste da
Ásia e Pacífico do Sul. Na verdade esta última sub-região
refere-se à Oceania, embora tenha entrado na seleção dos
países asiáticos de Nohlen.

Na Ásia Central e Sul da Ásia o sufrágio universal foi
introduzido no momento da independência ou mesmo
muito antes. O Meio Leste teve uma expansão gradual do
sufrágio desde o início do autogoverno na década de 20,
com restrições de propriedade e literárias, sendo que a
partir do fim da Segunda Guerra Mundial consagrou-se o
sufrágio universal masculino. As mulheres demoraram mais
tempo, o seu direito ao voto foi adquirido formalmente
nos anos 50 e 60, mas somente se tornou efetivo muito
mais tarde. Maldivas e Kuwait são exemplos de países des-
ta sub-região que ainda não concederam o direito de voto
às mulheres, uma exceção à maioria dos países asiáticos
que realizam eleições populares.

Ressalta-se ainda que alguns países não elegem seus
representantes nacionais pelo voto popular, é o caso de
cinco países do Meio Leste, quatro do Sul da Ásia, e três
espalhados nas outras sub-regiões (Nohlen, 2001).

Renda e Educação
Os requisitos de renda, propriedade e impostos inau-

guraram o exercício do voto em vários países e excluíram
enorme parcela da população. Sua prática ocorria no sécu-
lo XIX e, em alguns casos, associado a critérios de educa-
ção. Por exemplo, no Japão o direito de voto, sob a Cons-
tituição Meiji de 1889, era permitido aos homens que pa-
gassem um imposto mínimo por mais de um ano ou um
imposto de renda por mais de três anos. Estes requisitos
econômicos limitaram o eleitorado a aproximadamente um
por cento da população. Em 1900 o imposto foi reduzido,
aumentando o eleitorado para 2% da população, e, em
1919, uma nova redução tornou eleitores quase 6% da
população.

a Itália, em 1870, votavam os homens maiores
de 25 anos que além de letrados, deveriam pagar imposto
mínimo ou ter qualificações de funcionário público, o que
restringia os eleitores a 2,4% da população total. Além
disso, possuir grau educacional elevado como, por exem-
plo, universitário, dava direito a votos extras. Na Bélgica,
de 1893 a 1919, os homens maiores de 35 anos que preen-
chessem alguns requisitos de propriedade ou renda recebi-
am um voto extra, e os que tivessem diploma de nível edu-
cacional alto tinham direito a dois votos extras. O número
máximo de votos extras permitidos era três. Os universitá-
rios e os empresários ainda foram privilegiados com voto
adicional na Irlanda (até 1937) e no Reino Unido (até
1948). O voto plural era uma forma de diminuir o poder
da maioria, ponderando para cima a influência de um gru-
po. No entanto, seu fim tanto na Irlanda quanto no Reino
Unido não provocou grande alteração quantitativa no ta-
manho do eleitorado. Mesmo assim, não se deve desconsi-
derar a importância deste fato na construção da idéia de
cidadania política.
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Os critérios econômicos e educacionais além de in-
formarem quem poderia participar também avisavam quem
estava excluído. Nesta situação estavam alguns pequenos
grupos da arena eleitoral como os falidos, os que recebi-
am assistência pública como auxílio pobreza – Suécia,
Alemanha, Noruega – e os analfabetos, em países latino-
americanos. Na Alemanha, a partir das eleições de 1871,
todos os homens maiores de 25 anos podiam votar com
exceção dos falidos, das pessoas que recebiam auxílio
pobreza e das que estavam sob tutela. Estes três grupos
só foram participar do processo eleitoral em 1919 nas
eleições para a assembléia constituinte da República de
Weimar, aliás no mesmo momento de inclusão das mu-
lheres. Com isso, o eleitorado que correspondia a 38,7%
da população acima de 20 anos, em 1912, passou para
97,9%, em 1919. Na Suécia as condições de falência e
pobreza para exclusão foram abolidas em 1944, depois
do sufrágio universal, e simultâneo à redução de idade
para 21 anos.

Nos países latino-americanos o Brasil, Bolívia, Costa
Rica, Equador e Suriname são exemplos de lugares que
também adotaram critérios censitários para o voto. No
Chile, de acordo com a Constituição de 1833, ter bens
imobiliários, capital investido ou renda de uma fonte qual-
quer fazia parte dos critérios para o voto. Outro requisito
simultâneo era saber ler e escrever. Era comum essa asso-
ciação entre os requisitos de renda, propriedade ou de
pagamento de impostos e o capacitário, podendo modifi-
car o mercado de votos quando se alterava a natureza des-
sa associação. No caso chileno, por exemplo, foi elimina-
da a prova de renda para cidadãos alfabetizados, em 1874,
com a decorrente expansão do eleitorado de 49.047 em
1872 para 148.737 em 1878.

pesar de a maioria dos países conceder o
direito ao sufrágio primeiro aos homens e em seguida às
mulheres, em alguns os analfabetos é que foram os últi-
mos, como nos casos do Brasil, Equador, Guatemala e Peru.
No Equador foi a participação dos analfabetos que causou
aumento da representação eleitoral, passando de 28,7% da
população para 41,7%. No Brasil, os mendigos puderam
votar a partir de 1946, enquanto as mulheres votavam des-
de 1932. No primeiro caso é difícil avaliar o impacto des-
ta restrição por ser concomitante à restrição aos analfabe-
tos. Estes tiveram seu direito de votar cassado pela Lei
Saraiva, em 1882, reduzindo drasticamente a representa-
ção e interrompendo um período de participação eleitoral
de 60 anos. Eles voltaram a votar mais de 100 anos depois,
com a instauração da Emenda Constitucional de 1985, ra-
tificada pela Constituição de 1988, que inaugurou o retor-
no ao regime democrático e também concedeu o direito
ao sufrágio voluntários aos maiores de 16 e menores de 18
anos.

Foi diferente na Nicarágua, onde os analfabetos con-
quistaram o direito ao voto antes das mulheres. Lá o sufrá-
gio direto, secreto e universal masculino foi introduzido
em 1893. Dezoito anos depois os analfabetos solteiros
maiores de 21 anos puderam votar e, em 1939, também os
analfabetos casados. A partir de 1948 votavam todos os
homens maiores de 21 anos, assim como os maiores de 18
anos que estivessem casados ou soubessem ler e escrever.
Desde 1950, incluiu-se também aqueles que possuíam tí-
tulo acadêmico, sem consideração de idade.

A
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Ainda sobre o voto do analfabeto ressalta-se que Por-
tugal é o único caso explicitado nas fontes dos países euro-
peus que excluiu os analfabetos da participação em elei-
ções até o momento de inclusão das mulheres.

Em alguns países, com o fim dos requisitos e barreiras
censitários e capacitários iniciou-se o sufrágio universal
masculino; em outros, o sufrágio universal masculino e
universal feminino ocorreu simultaneamente como no caso
da Dinamarca, Finlândia, Irlanda e Luxemburgo, na Eu-
ropa; e da Bolívia, Bahamas, Guiana, Suriname e Trinda-
de e Tobago na América Latina e Caribe. A Finlândia,
assim que conquistou a independência em 1907, concedeu
o voto tanto para homens quanto para mulheres alcançan-
do um percentual elevado, do eleitorado 76,2%, como pro-
porção da população maior de 20 anos. Foi um dos raros
países a contar com uma representação tão alta naquele
momento. Seu segundo momento de expansão ocorreu em
1945, com a redução da idade de 24 para 21 anos, quando
este percentual passou para 96,5%.

Barreiras Étnicas e Raciais
Os Estados Unidos da América e o Canadá criaram

obstáculos para determinados grupos étnicos e raciais, sendo
que nos dois primeiros países seus estados possuíam liber-
dade para criar suas próprias leis, o que impossibilita tra-
tá-los de forma integral.

Nos Estados Unidos com o fim da Guerra Civil, o Ato
de Reconstrução de 1867 e a 5ª Emenda Constitucional
em 1870 os negros obtiveram, formalmente, o direito ao
sufrágio na mesma base que os brancos. Em 1920, ocor-
reu o fim da diferença do direito ao voto entre homens e
mulheres. No entanto, com a prerrogativa de estabelecer
requisitos para o registro eleitoral, os Estados, especial-
mente alguns da velha confederação, utilizaram uma am-
pla variedade de mecanismos legais, tais como teste de
alfabetização e imposto eleitoral, com o propósito de ex-
cluir os negros do eleitorado. Estes mecanismos geralmente
também tiravam o direito dos brancos pobres. Somente
com os Atos dos Direitos Civis Federais de 1957, 1960,
1964 e 1965 foram removidas as restrições impedindo efe-
tivamente os negros de votarem.

No Canadá, o sufrágio adulto universal para maiores
de 21 anos foi introduzido em 1920; entretanto incluíram-
se importantes exceções raciais neste Ato. Os Índios nati-
vos e Inuit (native indians e Inuit) ficaram fora do direito
ao voto até 1960, ainda que tivessem servido às forças ar-
madas nas duas guerras mundiais ou na da Coréia. Na
mesma linha de exclusão, muitos orientais não podiam votar
na British Columbia, assim como os chineses-canadenses
não podiam votar em Saskatchewan. Estes grupos não ti-
veram direito ao voto até que estas qualificações foram
gradualmente removidas pelos governos provinciais. Já os
Japoneses-canadenses não puderam votar durante a Segun-
da Guerra Mundial, mas seus direitos foram restabeleci-
dos em 1948. Finalmente, com o Ato das Eleições de 1960
todas as discriminações eleitorais contra índios e Inuits
foram rejeitadas.

Nova Zelândia

1853 Votavam homens proprietários

1867 Criação de distritos eleitorais separados
para eleitores Maori

1879 Sufrágio universal masculino (fim de
restrições de propriedade)

1890 Antes desta data não existiam partidos,
as disputas eram entre facções e pessoas

1893 Sufrágio universal feminino

1919 Mulheres podem se candidatar ao
Parlamento

1939 Fim do voto público nos distritos Maori

1949 Realização de registro eleitoral nos
quatro distritos Maori

1950 Fim da Câmara Alta (Upper House) do
parlamento

1975 Legislação permitindo que os Maori se
registrassem fora de seus distritos (ou
seja, no eleitorado geral).

1990 Introdução da representação
proporcional
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utro caso de barreiras étnicas é o dos australia-
nos aborígenes e ilhéus de Torres Strait. Antes da indepen-
dência, as colônias australianas se autogovernavam e os
aborígenes podiam votar em algumas delas, porém não
eram estimulados a se registrar. As mulheres da colônia de
South Australian, inclusive as índias, puderam votar a par-
tir de 1894. Mas foi em 1901 que se formou a Commonwe-

alth da Austrália e, no ano seguinte, o Commonwealth Fran-

chise Act instituiu o sufrágio adulto universal, o que permi-
tiu o voto da maioria dos homens e mulheres maiores de
21 anos. Os aborígines da Austrália, Ásia, África ou das
ilhas do Pacífico, menos Nova Zelândia, foram explicita-
mente excluídos, exceto os que já tivessem se registrado
no seu estado. Cabe ressaltar que eram os funcionários
eleitorais que decidiam quem eram os aborígines nativos.

Em conseqüência da pressão da Inglaterra e da Índia,
todos os indianos puderam votar a partir de 1925, isto
significou a primeira inclusão dos não-brancos nas elei-
ções australianas.

Como resposta a uma demanda dos aborígines e ilhé-
us de Torres Strait pelo direito de votar baseados no servi-
ço militar que prestavam, o Parlamento Australiano conce-
deu-lhes, em 1949, o direito ao voto nas eleições federais.
Somente em 1962 os aborígines ganharam o direito ao
voto em eleições federais, mas a inscrição era voluntária
até 1984 enquanto para os outros australianos era obriga-
tória. Foram tomadas providências nos anos 60 para infor-
má-los sobre o processo eleitoral, especialmente no Terri-
tório Nortista, através de programas de educação eleitoral
(voter education programs) e dos Conselhos da Comunidade
Indígena (Indigenous Community Councils). Queensland foi
o último Estado a dar os mesmos direitos eleitorais que os
australianos para os indígenas, em 1965. A igualdade en-
tre brancos e não-brancos australianos foi alcançada em
1983 quando o Comitê Parlamentar do Commonwealth re-
comendou que o registro compulsório fosse aplicado a to-
dos os australianos e o termo Aboriginal natives deixou de
ser aplicado na legislação eleitoral.

O Commonwealth Electoral Act de 1962 inclui homens e
mulheres índios tornando esta data a mais apropriada para
estabelecer o sufrágio universal, embora em termos quan-
titativos a incorporação não tenha sido significativa. O
seu significado é estabelecido pela inclusão de um grupo
marginalizado e que passa a poder buscar os que melhor
representem seus interesses e visões. De acordo com do-
cumento disponibilizado pela Comissão Eleitoral Australi-
ana, em algumas áreas os indígenas podem se constituir
em um bloco eleitoral significativo com poder para influ-
enciar os resultados eleitorais.

Dessa forma, ao considerar a entrada destes grupos
nestes três países afirma-se que neles o sufrágio universal
só veio a ocorrer na década de 60.

Voto das Mulheres
Ao contrário dos homens, que conquistaram o direito

do voto de forma gradual através de requisitos censitários
e literários em cada país, as mulheres foram incorporadas,
em geral, de uma só vez. Foi assim, por exemplo, em 1932
no Brasil, em 1954 na Colômbia e em 1919 na Alemanha.

No entanto, alguns grupos de mulheres conseguiram
se antecipar ainda que vinculadas ao direito do homem,
como é o caso da Bélgica onde mães e viúvas de soldados
mortos na guerra herdaram o direito de votar 29 anos
antes das mulheres em geral. Também foram beneficia-
das, no Reino Unido e na Noruega, as casadas e/ou as
que fossem proprietárias de casa, sendo que, normalmen-
te, a idade mínima exigida para elas era superior à dos
homens. Na Bolívia, o sufrágio universal aconteceu em
1952, tanto para homens como para mulheres, mas as
casadas podiam votar a partir dos 18 anos, enquanto as
solteiras só com 21.

O
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A difusão do sufrágio universal feminino aconteceu ao
longo do século XX em todos os países do mundo. No
século XIX apenas a Nova Zelândia havia concedido este
direito às mulheres (1893) sem a contrapartida da elegibi-
lidade, conquistada em 1919. A Nova Zelândia é um caso
paradigmático, razão pela qual apresento um quadro com
a cronologia do seu desenvolvimento eleitoral que revela a
precocidade deste país, único a dar o sufrágio feminino
ainda no século XIX e manter eleições regulares e livres.
Aliás, ressalte-se que desde a época de colônia a Nova Ze-
lândia já se autogovernava, com parlamento próprio, com
chefe de Governo, e sendo a chefe do Estado a Rainha da
Inglaterra, representada pelo governador geral.

om a entrada das mulheres o percentual de
eleitores sobre a população passou de 27,6% para 43,1%
em 1893 (no entanto, os dados não incluem os números
de eleitores Maori). Em 1975, os Maori puderam se regis-
trar no eleitorado geral, aumentando a percentagem de elei-
tores sobre a população em 8,7 pontos percentuais

Os casos irlandês e francês mostram a conquista do
direito ao voto pelas mulheres em situações de conflitos
sociais. A Irlanda atravessou uma guerra civil entre 1922 e
1923 com enfrentamentos entre republicanos irlandeses e
tropas britânicas, além de protestos contra o tratado An-
glo-Irlandês, e foi dividida em Irlanda do Norte e o Estado
Livre Irlandês. As eleições foram extremamente tumultua-
das em 1921 e 1922, quando votavam os homens maiores
de 21 anos e mulheres maiores de 30, sendo que em 1923,
com a independência parcial do Estado Livre Irlandês da
Grã-Bretanha, as mulheres alcançaram o sufrágio, junto e
nas mesmas bases dos homens, votando em circunstâncias
relativamente estáveis.

Também na França o movimento para extensão do su-
frágio passou por convulsões sociais a partir de 1840. A
oposição do governo às demonstrações em Paris em favor
da expansão do sufrágio está na origem, segundo Carama-
ni, da revolução que estourou em 24 de fevereiro de 1848,
gerando a Segunda República e adotando, pela primeira
vez, o sufrágio universal masculino. Passados o Segundo
Império (1852-1869) e a Terceira República (1871-1936),
foi somente após o fim da Segunda Guerra Mundial (Quarta
República) que as mulheres conquistaram o direito ao voto
elegendo a Assembléia Constituinte nas eleições de outu-
bro de 1945. A legislação do sufrágio feminino foi estabe-
lecida com a ordonnance em 21 de abril de 1944 que se
transformou em lei em 17 de agosto de 1945.

Da mesma forma como vimos em relação às barreiras
raciais, os Estados Unidos e o Canadá não permitem esta-
belecer a data do sufrágio universal devido à autonomia de
seus estados e províncias. Em 1860, nos Estados Unidos,
as qualificações de renda e propriedade foram em geral
abolidas e o sufrágio de homens brancos tornou-se regra.
As mulheres foram conquistando o direito ao voto de for-
ma gradativa em diferentes estados. Elas votaram, pela
primeira vez, em 1869 no Wyoming, e 48 anos depois já
podiam votar em 12 estados. O fim da diferença do direi-
to ao voto entre homens e mulheres ocorreu em 1920. No
Canadá, cada província, até 1917, podia estabelecer suas
leis de sufrágio, mas, apesar da variação, em todas havia
restrição censitária. Os requisitos para o sufrágio foram
gradualmente atenuados em todos os lugares e no fim do
século XIX o sufrágio masculino era norma, exceto na Nova
Escócia e Quebec, onde qualificações de propriedade ain-
da eram mantidas. As mulheres puderam votar em Mani-
toba, Saaskatchewan e Alberta em 1916, na British Co-
lumbia e Ontário, em 1917, e na Nova Escócia, em 1918.

C

RITO DE INICIAÇÃO



77OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2005

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

Neste mesmo ano, o direito federal ao voto foi estendido a
todas as mulheres que tivessem as mesmas qualificações
que os homens eleitores nas respectivas províncias. Isto
deu o direito ao voto para mulheres em Quebec. Em 1920
foi introduzido o sufrágio adulto universal com idade elei-
toral de 21 anos. Mesmo com a autonomia de suas provín-
cias, é bastante significativo o crescimento eleitoral (112%)
entre as eleições de 1917 e 1921, apontando para uma
concentração geral da inclusão neste intervalo, que além
de incluir as mulheres estabeleceu a idade eleitoral em 21
anos.

Na Suíça as mulheres só puderam votar em eleições
federais e candidatar-se ao parlamento depois de um refe-
rendo nacional em 1971, mais de cem anos após o sufrá-
gio universal masculino. Após esta data os países que per-
mitiram o voto das mulheres foram: Bangladesh (1972),
Jordan e Ilhas Solomon (1974), Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Angola e Moçambique (1975), Guiné-Bissau
(1977), República Central Africana (1986), Namíbia
(1989) e Samoa (Western) (1990), segundo o Human De-

velopment Report 2002. As suíças não participaram do refe-
rendo, mas contavam com o apoio dos partidos políticos,
das duas Casas do parlamento, igrejas e líderes empresari-
ais. Os cantões suíços, onde se fala alemão, são considera-
dos mais conservadores e foram os mais resistentes à pro-
posta, contando com o apoio até de uma organização das
próprias mulheres, Associação das Mulheres Suíças Con-
tra o Direito do Voto (Swiss Women Against Voting Ri-
ghts Association), para as quais as responsabilidades das
mulheres residiam nas tarefas domésticas. Foi o voto de
621.403 homens eleitores contra 323.596 que garantiu o
direito das mulheres de participarem das eleições nacio-
nais. O referendo já havia sido feito antes, em 1959, mas
as mulheres não conquistaram o voto federal então. Com a
entrada das mulheres o eleitorado passou de 38,2%, em
1967, para 80,8%, em 1971, do percentual da população
maior de 20 anos.

este modo, a Suíça foi o último dos países euro-
peus, com tradição democrática, a permitir a participação
eleitoral das mulheres, excluindo uma parte significativa
da população das eleições. Um outro país europeu, tam-
bém, foi retardatário no reconhecimento do sufrágio uni-
versal feminino; Portugal concedeu o direito de voto, pri-
meiramente, às mulheres diplomadas com cursos superio-
res ou secundários em 1931. No entanto, em 1933, teve
origem o Estado Novo português que estabeleceu uma di-
tadura até 1974. Com a reinstauração do regime democrá-
tico, neste ano, o sufrágio feminino foi generalizado e in-
corporou todas as mulheres.

A ausência de vedação explícita à participação eleito-
ral feminina ocorreu em vários países como o Brasil, mas
no Chile isto foi suficiente para que as mulheres tentassem
votar e se registrassem com base na Lei Eleitoral de 1876
que estabelecia que cidadãos podiam votar, sem especifi-
car se eram apenas os homens. A tentativa não logrou êxi-
to, mas tornou necessária a implantação de uma nova lei,
em 1884, explicitando o direito aos homens e excluindo as
mulheres. A extensão do voto para todos os homens ocor-
reu em 1925, o sufrágio universal feminino em 1949 e o
sufrágio dos analfabetos em 1970. Um outro exemplo de
busca pelo direito do voto, porém de um caso individual,
aconteceu em Portugal, na eleição de 1911. Uma mulher
em especial conseguiu sua inclusão no recenseamento elei-
toral. A médica Carolina Beatriz Ângelo alegou em seu
favor a sua condição de chefe de família, ela era viúva e
mãe, para votar nas eleições para a Assembléia Constituin-
te, obtendo autorização com base neste argumento: “Vo-
tou na sua qualidade de chefe de família e na ausência de
disposição expressa excluindo o sexo feminino da capaci-
dade eleitoral activa... deferido sua pretensão”. Posterior-
mente a lei foi modificada, reconhecendo o direito de voto
apenas aos homens. No Brasil o governador do Estado do
Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, conseguiu uma
alteração da lei eleitoral dando o direito de voto às mulhe-
res em 1928, mas seus votos foram anulados. Elas pude-
ram votar a partir de 1932, sendo obrigatório apenas para
as funcionárias públicas.

D
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ANO DO VOTO MASCULINO E FEMININO, ELEIÇÕES RESPECTIVAS E CRESCIMENTO ELEITORAL (   %)

PAÍS VOTO % VOTO %
MASCULINO ELEIÇÕES SUFRÁGIO FEMININO ELEIÇÕES SUFRÁGIO
UNIVERSAL RESPECTIVAS MASCULINO UNIVERSAL RESPECTIVAS FEMININO

Alemanha    1919* 1919 - 1912 158
Argentina 1912   1947 1951 - 1946 154
Austrália    1962
Áustria 1907   1919* 1919-1911 130
Bahamas    1964   
Bélgica 1919*   1948 1949 - 1946 107
Bolívia    1952 1956 - 1951 450
Brasil 1890   1932 1933 - 1930  
Chile 1874 1878-1872 203 1949 1953 - 1949 86
Colômbia 1936 1937-1935 28 1957 1958 - 1953 259
Costa Rica 1913   1949 1953-1948 99
Dinamarca    1918* 1918 - 1913 148
El Salvador 1883   1939   
Equador 1861   1929   
Espanha 1869   1931   
Finlândia    1907*   
França** 1848 1848-1846  1945 1945 - 1936 109
Grécia 1844   1956 1956 - 1952 112
Guatemala 1879   1965 1966-1964 54
Guiana    1953   
Holanda 1918 1918-1913 58 1922 1922 - 1918 117
Honduras 1894   1954 1956 - 1954 103
Irlanda    1923* 1923 - 1922 25
Itália 1919 1919-1913 21 1946 1946 - 1921 144
Japão 1925 1928-1924 277 1946 1946 - 1937 156
Luxemburgo    1918   
México 1912   1954 1955 - 1952 82
N.Zelândia 1879   1893 1893 - 1890 65
Nicarágua 1893   1957 1957-1950 75
Noruega 1898 1900-1897 118 1913 1915 - 1912 34
Panamá 1904   1945 1948 - 1945 103
Paraguai 1870   1961
Peru 1931 1939-1931 81 1955 1956 - 1950 103
Portugal   1974   
Reino Unido 1918 1918-1910(dez) 177* 1928 1929 - 1924 33
Suécia 1909 1911-1908 112 1921* 1921 - 1920 170
Suíça 1848   1971 1971 - 1967 122
Suriname    1948   
Trindade & T.    1945   
Uruguai 1918 1919-1917 46 1934 1938 - 1934 50
Venezuela 1850   1946*   
Elaboração: Laboratório de Estudos Experimentais (LEEX).
OBSERVAÇÕES:
* Eleições em que houve redução de idade, fim de alguma restrição ao voto masculino ou voto feminino qualificado.
Na Bolívia usamos os dados da eleição presidencial de 1951 e da eleição presidencial e parlamentar de 1956
Na Colômbia utilizou-se o número de votantes para o cálculo do crescimento eleitoral com sufrágio feminino
Na Costa Rica o cálculo foi feito com as eleições presidenciais por ausência de informação para as eleições parlamentares.
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O movimento de ampliação do número de partici-
pantes da arena eleitoral dá um salto com a entrada das
mulheres durante o século XX. O eleitorado passa a re-
presentar em torno de 90% da população com mais de 20
anos. Mesmo na Bélgica, que permitiu a entrada anteci-
pada de um grupo de mulheres, a grande inclusão ocor-
reu entre 1946 e 1949, com o sufrágio universal femini-
no, quando o eleitorado passou de 2.725.000 para
5.635.000. Na tabela final é possível verificar o cresci-
mento eleitoral com o sufrágio universal masculino e fe-
minino em diferentes países.

O significado do sufrágio universal
É votando que se elege, e embora o voto seja uma das

variáveis presentes na formação da democracia moderna
há outras também importantes, conforme revela o concei-
to dahlsiano de poliarquia e o do PNUD. Fraudes eleito-
rais, autoritarismo, ausência de partidos políticos e de ins-
tituições eleitorais são, em muitos casos, simultâneos à
presença do sufrágio. Ainda pode-se fazer considerações
sobre o voto em si, tais como, se era aberto ou secreto,
plural, obrigatório ou não, além das condições do alista-
mento eleitoral. As próprias características do voto e as
outras condições da democracia, no entanto, não tiram a
relevância do processo de instauração do sufrágio até al-
cançar a universalidade.

O significado das datas de incorporação dos grupos é
uma forma de acompanhar este processo e expor a princi-
pal característica do sufrágio universal, que é a inclusão
por ele provocada. Na verdade, a diminuição dos critérios
de entrada para a vida eleitoral tem conseqüências não
apenas quantitativas, interferindo na dinâmica competiti-
va pela disputa de votos.

s direitos que foram conquistados após o su-
frágio demonstram a importância da demarcação deste pro-
cesso de incorporação, que não trata apenas de datas, mas
efetivamente das concepções que cercavam a entrada des-
tes grupos. Voltando ao estudo de Morgan, comentado no
início do trabalho, o maior interesse no aumento da parti-
cipação, no caso inglês, foi o enfraquecimento do poder
do rei visando a um novo papel para o parlamento, através
da legitimação do poder do povo.

É a partir do direito de votar, por exemplo, que estes
grupos podem se tornar representantes, já que a elegibili-
dade está diretamente relacionada à conquista do sufrágio
universal. A possibilidade de alcançar a condição de repre-
sentantes e a entrada destes grupos, antes excluídos do
mercado político, é um indicador da dimensão do signifi-
cado da expansão do eleitorado. Com a posse desta voz
outras batalhas foram travadas e novas conquistas foram
efetuadas.

No relatório sobre a história do voto indígena na Aus-
trália fica clara esta percepção quando se afirma: “O direi-
to de votar nas eleições dos representantes para estas Casas
(Parlamento do Commonwealth, parlamentos do Estado e
outros órgãos eleitos) significa que os povos indígenas têm
a oportunidade de escolher quem eles pensam que irá me-
lhor representá-los e que suas visões devem ser seriamente
examinadas por qualquer um que queira seu voto.” A pri-
meira australiana foi eleita para o parlamento em 1943, e
o primeiro indígena em 1972. Em 1990, foi criada a Abo-

riginal and Torres Strait Islander Comission (ATSIC), uma
comissão de membros eleitos pelos indígenas, para toma-
da de decisões sobre políticas e financiamentos.

O
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m geral, a elegibilidade era simultânea à con-
quista do direito de votar, o que nem sempre significava
eleição imediata dos grupos incorporados. Na Finlândia a
primeira mulher foi eleita para o parlamento em 1907,
apenas um ano após a independência do país e da instaura-
ção do sufrágio universal. No Brasil as mulheres conquis-
taram o direito de serem votadas junto com o direito de
votar, em 1932. No ano seguinte, foi eleita uma deputada
para a Assembléia Constituinte, composta por 214 deputa-
dos. Já na Nova Zelândia, apesar de as mulheres poderem
se eleger desde 1919, foi em 1933 que ocorreu a primeira
eleição de uma mulher para o parlamento. Uruguai e Gua-
temala levaram dez anos entre o direito de eleger e a elei-
ção, propriamente dita, de uma mulher. México e Trinda-
de e Tobago são os únicos países latino-americanos que
não elegeram nenhuma mulher para o parlamento e, no
entanto, já permitem sua eleição desde 1953 e 1946, res-
pectivamente (Human Development Report 2002).

Não é desprezível, portanto, o significado da queda
dos obstáculos à participação dos que não possuíam deter-
minadas condições econômicas, das mulheres, dos grupos
étnicos e dos analfabetos na vida eleitoral de um país, na
participação nas escolhas de seus representantes. As suces-
sivas reduções de idade possibilitaram também a entrada
dos jovens, hoje em dia praticamente todos os países de-
mocráticos aceitam o voto dos maiores de 18 anos. Se a
soberania popular é uma ficção que justifica progressivas
incorporações, a história do voto é uma maneira de des-
cortinar as trajetórias destas inclusões e entender as conse-
qüências da expansão da dimensão democrática por elas
provocadas.

fguimaraes@candidomendes.edu.br
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Após 5 meses desde o início da crise

política que afeta o país desde maio de

2005, as percepções públicas sobre os

partidos, os políticos e os

parlamentares empurram o sistema

representativo brasileiro para os baixos

patamares da confiança institucional

que marcam nossa democracia.

Um Parlamento

mal-
afamado
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nalisar a construção democrática por certo ultrapassa conhecer os

mecanismos institucionais de funcionamento do regime, mas com-

preender o grau de adesão e a percepção pelo público da impor-

tância das instituições representativas, como o Congresso Nacional

e os parlamentos regionais e locais, é um ponto central para des-

vendar o paradoxo que contorna o cenário brasileiro no qual convi-

vem patamares reconhecidos de funcionamento institucional, e níveis altos, generaliza-

dos e continuados de desencanto e desconfiança dos cidadãos para com os políticos e a

representação política.

A erosão da confiança nas instituições representativas em geral é um fenômeno que

se observa há pelo menos duas décadas nas várias democracias. Sabemos que o sistema

democrático mantém níveis significativos de apoio de massa e é considerado a melhor

forma de regime para a organização e funcionamento da vida política dos vários países,

mas a perda de credibilidade no parlamento, nos partidos e nos políticos em geral é uma

tendência crescente apontada por estudos internacionais (Norris, 1999; Listhaug, 1995;

Rose, 2001). Assim, para a opinião pública, a avaliação da trajetória dos políticos e da

capacidade institucional específica de respostas a demandas são alguns dos vetores que

condicionam seu grau de adesão e envolvimento com a democracia. Tais estudos mos-

tram nessa direção que, em parte, o desencanto com as instituições democráticas, o

distanciamento da política e dos assuntos públicos, enfim, o desengajamento cívico, tra-

duzem o esgotamento do modelo de governo representativo (Norris, 2000).

Para a América Latina, em específico, a série de dados temporais coletados pela

pesquisa Latinobarômetro apontam a esfera da representação como o pilar mais frágil

da democracia na região. Na média de todos os países pesquisados, entre 1997 e

2005, o percentual dos que afirmam que a democracia pode funcionar sem partidos

aumentou de 30% para 34%, e de 28% a 35% para aqueles que afirmam que a demo-

cracia pode funcionar sem Congresso Nacional2.

Dentre as razões da desconfiança, a percepção de que as instituições são ineficientes

para responder às demandas da sociedade e de que são as motivações meramente

individuais, desviantes da função representativa, o que motiva boa parte dos políticos,

concentram as principais críticas dos cidadãos. Esses dados indicam que os avanços

conquistados na região na construção da democracia não conseguiram alterar de forma

substantiva a relação com o sistema representativo. O caso brasileiro mostra as mesmas

características.

a

1. A autora é professora do Depto.de Ciência Política e Pesquisadora do Centro de Estudos de Opinião Pública, ambos da
Universidade de Campinas (Unicamp). Pesquisadora do CNPq. Este artigo utiliza dados do Relatório de Pesquisa realizado
no âmbito do convênio Unicamp-Cesop/Interlegis para o estudo da Imagem Pública do Parlamento Brasileiro desenvolvido
em 2004.

2. Informe Latinobarómetro 2005. Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chile
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Ao longo dos 20 anos recém-completos da nossa experiência democráti-

ca, o cidadão brasileiro teve acesso à informação política ampliada, envol-

veu-se em uma dinâmica eleitoral e representativa intensa, definiu preferên-

cias e concorreu para o alinhamento do quadro partidário. No entanto, dados

gerais de pesquisas realizadas nesse período mostram que, apesar da relativa

consolidação de mecanismos de participação e representação, a presença de

uma generalizada desvalorização das instituições representativas pontua o

funcionamento do regime de forma paradoxal e persistente. Em pesquisa de

âmbito nacional realizada após as últimas eleições gerais em 2002, mais de

75% dos entrevistados afirmavam a democracia como a melhor forma de

governo existente, e mais de 50% concordavam muito com a idéia de que,

mesmo apresentando alguns problemas, a democracia é o melhor governo.

No entanto, partidos políticos e o Congresso Nacional recebiam uma avalia-

ção predominantemente negativa sobre sua atuação, e não eram as institui-

ções mais associadas à formação do apoio à democracia3.

Com o desenrolar da atual crise, a percepção negativa sobre o Congresso,

deputados e senadores se manteve em níveis consideráveis. Dados de pesqui-

sas de opinião mostram que entre meados de junho e meados de outubro, a

reprovação da atuação dos parlamentares oscilou entre 42% e 46%, tendo

chegado antes a quase 50%. Este artigo mostra que este quadro não é novo.

Fui em busca de dados de opinião dos cidadãos sobre o Parlamento brasileiro

para os períodos que cobrem os anos da experiência democrática de 1946 a

1964, a ditadura militar até 1985 e a recente democracia.

Uma primeira conclusão sobre os dados aponta o fato de que o experi-

mento da Nova República não foi capaz de redimensionar a relação dos cida-

dãos com a política representativa, limitada pelos 21 anos da ditadura implan-

tada em 1964, mesmo apesar da intensa e regular dinâmica eleitoral que

marca todo o processo de democratização. Sob uma perspectiva histórica, é

possível sugerir o descrédito e a desconfiança como aspectos constantes da

relação entre os cidadãos brasileiros e as instituições representativas.

No entanto, os limites dos dados existentes e a ausência de informações

longitudinais que pudessem dar conta das tendências de comportamento e

opinião em períodos mais longos de tempo impossibilitam identificar os traços

predominantes da cultura democrática e do sistema de crenças e valores que

permeiam as relações entre os brasileiros e o sistema representativo.

3. Estudo Eleitoral Brasileiro, pesquisa nacional de natureza acadêmica realizada no período pós-eleitoral de
2002, coordenada pelo Cesop e DataUFF. Consultar “Aspectos do desempenho democrático: estudo sobre a
adesão democrática e a avaliação do regime, Brasil, 2002", Rachel Meneguello, Relatório de Pesquisa Fapesp,
2004, mimeo.
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sta pesquisa resgatou valiosos registros históricos constantes da Coleção de Pesquisas Especiais

do Ibope - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, acervo único depositado no AEL -

Arquivo Histórico Edgard Leuenroth da Unicamp (Universidade de Campinas). Esse acervo,

formado de relatórios datilográficos produzidos desde a implantação daquela empresa em

1943, contém dados para os períodos entre 1948 e 1962, e para o regime militar de 1964,

que revelam graus de insatisfação e uma avaliação crítica dos cidadãos com relação às institui-

ções representativas. Para esses períodos não há, infelizmente, registros de pesquisas que cubram com alguma

regularidade e com parâmetros continuados as percepções do eleitorado sobre os parlamentos nacional, locais

e estaduais. Além disso, as pesquisas cobrem universos limitados, reduzidos em boa parte dos casos aos municí-

pios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os dados resgatados revelam uma importante lacuna no campo da

pesquisa sobre a democracia no país, dada pela ausência de estudos específicos – recentes e de períodos

anteriores – com um grau de profundidade capaz de desvendar, no âmbito dos referenciais políticos do eleitora-

do, o papel do Parlamento e sua importância para o funcionamento da sociedade democrática.

O período democrático pós-85, por outro lado, acolheu uma onda de produção intensa de pesquisas de

opinião, e a questão democrática ganhou papel central no conjunto de temas abordados junto ao público brasi-

leiro. Entretanto, não há informações que resultem de questionamentos específicos amplos sobre as percepções

das instituições representativas nos questionários de pesquisas empresariais. Da mesma forma, também não há

pesquisas de âmbito nacional ou local de natureza acadêmica que permitissem identificar de forma aprofundada

e continuada as bases da adesão e percepção políticas sobre as distintas instâncias representativas.

Os dados identificados e utilizados neste artigo advêm de questões isoladas aplicadas em distintas pesquisas

em anos variados. Obtive um retrato amplo da percepção pública do Parlamento brasileiro, mas limitado pelas

características dos dados existentes. Para o período mais recente foram analisadas questões identificadas em

bases de dados em formato eletrônico, produzidas entre 1985 e 2004 por empresas e institutos acadêmicos,

constantes do Banco de Dados de Pesquisas por Amostragem do Cesop - Centro de Estudos de Opinião Pública,

também da Unicamp.

Este trabalho está dividido em duas partes. A primeira apresenta um breve panorama dos dados sobre a

percepção pública do Parlamento para o período entre 1948 e 1962 e a segunda parte apresenta dados para

o período democrático pós-1985.

e
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1. A experiência de 1946
A democracia populista de 1946 estabeleceu pela primeira vez na história política brasileira a competição

partidária como principal forma de acesso ao poder. Neste período, estabeleceram-se normas e mecanismos

para a instalação de uma estrutura democrática, definiu-se a presença de um Parlamento com prerrogativas

constitucionais, um quadro multipartidário e a existência regular de eleições. Este cenário que, à primeira

vista, cumpria regras básicas do funcionamento de democracias representativas, convivia, de fato, com he-

ranças mantidas do período ditatorial anterior e sobretudo, erguia-se sobre as bases de uma cidadania limita-

da, onde o analfabetismo era o principal fator de exclusão política.

A manutenção do principal legado do Estado Novo (1937-1945), a centralização burocrática, associada a

um estado de caráter patrimonial e clientelístico, impuseram os limites da armação institucional do período

democrático, marcando os limites de organização dos partidos e de legitimação das instituições representati-

vas (Souza, 1985).

A política populista levada a cabo nos anos 50, altamente mobilizadora do eleitorado, mostraria traços da

sua capacidade de estruturação de preferências no início dos anos 60, mas o período não foi capaz de

abrigar um processo denso de fortalecimento de atores sociais, bem como sua articulação em forças políticas

em um grau razoável de consolidação. A forte presença do personalismo como característica da vida política

e a pequena representatividade dos partidos seriam algumas das condições que marcariam a relação dos

cidadãos com a política representativa e com as instituições nesse período e nos períodos seguintes.

Que informações sugerem que o descrédito e a percepção negativa sobre o Legislativo brasileiro marcam

o mapa de valores sobre o sistema representativo nesse período? Os três conjuntos de dados resgatados para

níveis distintos do Parlamento em três locais distintos permitem ilustrar a percepção sobre o desempenho dos

parlamentares e do Congresso Nacional.

O primeiro conjunto, coletado logo no início do período, em 1948, na cidade de São Paulo, apresenta um

nível alto de insatisfação com o desempenho dos deputados estaduais, com forte concentração nos estratos

mais ricos de entrevistados. Os principais motivos da insatisfação convergem para a percepção da ineficiência

e do distanciamento da população.

PASTA-ROSA
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TABELA 2

Motivos da insatisfação
com a atuação dos deputados estaduais (%)

Total Geral

Não têm trabalhado para o povo 32,2
Não têm cumprido as promessas 13,0
Só discutem 11,4
Querem ganhar sem trabalhar 9,9
Só cuidam dos próprios interesses 5,2
Não cuidam dos interesses do Estado 3,7
 Só cuidam da política 3,2
São todos mentirosos 2,8
Não aparecem na Câmara 1,6
Não sabem 17,0

Pergunta: Por quê? (entre os que não se manifestaram satisfeitos)

Fonte: Coleção Ibope, Pesquisas Especiais, 1948, vol.7

TABELA 1

Satisfação com a atuação dos deputados estaduais,
segundo classe social
CIDADE DE SÃO PAULO - 1948 (%)

Total ClasseA/B ClasseC ClasseD
Sim 37 10 23,2 35,5
Não 59 80 53,6 36,9
S/op. 4 10 23,2 27,6

Pergunta: Está satisfeito com a atuação dos deputados esta-
duais?

Data: setembro/1948, n=600

Fonte: Coleção IBOPE, Pesquisas Especiais, 1948, vol.7

Assim, para os quase 60% dos que se decla-

ravam insatisfeitos com a atuação dos parlamen-

tares estaduais paulistas, mais de 32% indicavam

sua baixa representatividade, afirmando sua dis-

tância da população; 13% apontavam a ineficiên-

cia, afirmando o não cumprimento das promes-

sas, e mais de 26% davam como causa o descré-

dito sobre sua atuação, considerando os políticos

mentirosos e desonestos, ou ainda, não motiva-

dos pelos interesses públicos (Tabelas 1 e 2).

Dos 37% de indivíduos que se consideravam

satisfeitos com a atuação dos deputados, quase a

metade (47,6%) reconhecia o cumprimento do

dever e trabalho para a população (Tabela 3).

O segundo conjunto de dados segue para 1957

na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país,

e mostra a primeira avaliação de desempenho do

Congresso para o período analisado. Também ali

ocorre o predomínio de uma avaliação negativa

do trabalho parlamentar, igualmente concentra-

da no estrato mais rico dos entrevistados e com a

maioria de homens. Os dados mostram que dos

37% do total de indivíduos consideram que os par-

lamentares não trabalham direito e, deste, quase

50% são membros do estrato socioeconômico mais

rico (Tabela 4).

TABELA 4

Avaliação do trabalho dos parlamentares
Cidade do Rio de Janeiro/DF - 1957 (%)

Classe socioeconômica Sexo

Total A B C Homens Mulheres

Não trabalham
direito 37 49,4 36,4 35,2 41 32,9
Cumprem
com seu dever 28,7 27,3 28,4 29,5 32,8 25
Não sabem 14,3 14,3 16,4 13 9,4 19,1
Não opinaram 20 9 18,8 22,3 16,8 23

Pergunta: Na sua opinião, os deputados e senadores, de
maneira geral, têm cumprido com o seu dever ou acha que
eles não têm trabalhado direito?

Data:janeiro/1957, n=800

Fonte: Coleção Ibope, Pesquisas Especiais, 1957, vol.1

TABELA 3

Motivos da satisfação
com a atuação dos deputados estaduais

Total Geral
Tem cumprido o dever 24,8
Tem trabalhado para o povo 22,8
Abriram escolas 0,6
Não opinaram 51,8

Pergunta: Por quê? (entre os que se manifestaram satisfeitos)

Fonte: Coleção IBOPE, Pesquisas Especiais, 1948, vol.7
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Esta pesquisa também oferece uma primeira avaliação pelo público das relações entre os pode-

res executivo e legislativo na sua dimensão da eficiência. Quase 40% afirmam o Congresso Nacio-

nal como um entrave para os trabalhos do governo, mas aqui essas opiniões predominam no estrato

mais pobre dos entrevistados, a classe C (Tabela 5).

O terceiro conjunto de dados refere-se ao ano de 1962, a 10 meses das eleições legislativas de

outubro de 1962, e devem ser destacados. Este é o único conjunto de informações de todo o período

republicano pesquisado, inclusive o período mais recente, que apresenta uma percepção positiva so-

bre a atuação do Congresso Nacional. Em parte, esse dado converge para os achados de trabalho de

Lavareda (1991), realizado em parte com dados extraídos da mesma coleção histórica de pesquisas

de opinião, com os quais o autor ilustra uma clara tendência à consolidação do sistema de partidos

através de dados de adesão e identificação partidária.

Os dados coletados mostram que na pesquisa realizada em Brasília, 43% dos entrevistados conside-

ravam boa a atuação do Congresso Nacional. Aponta também um fenômeno a ser observado em

todas as pesquisas para os períodos posteriores, que destaca a predominância da avaliação crítica ou

negativa do segmento de entrevistados com maior escolaridade (Tabela 6).

2. O Parlamento no pós-85
Após 21 anos de regime militar, no início do período pós-85 as tendências de opinião refletiam o

baixo grau de institucionalidade da democracia e apontavam para uma generalizada crise de repre-

sentatividade, estreitamente associada à ausência de credibilidade nas instituições representativas, uma

tendência predominante nas populações dos grandes centros. Esta trajetória seria uma constante no

período democrático.

Em parte, a crescente percepção negativa seria devida à maior visibilidade dos conflitos no Parla-

mento, levando a que população redimensionasse sua avaliação dos políticos e da política a partir do

acesso ao seu funcionamento real.

TABELA 5

Avaliação sobre a colaboração dos parlamentares com o
trabalho do Executivo
RIO DE JANEIRO, 1957 (%)

Classe socioeconômica Sexo

Total A B C Homens Mulheres

Dificultam 39,9 36,4 37,5 42 44 35,7
Facilitam 30,9 33,8 34,2 28,4 37,5 24,2
Não sabem 15,8 16,9 18,2 14,1 9,3 22,1
Não opinaram 13,4 12,9 10,1 15,5 9,2 17,7

Pergunta: Em sua opinião, o Senado e a Câmara Federal têm
contribuído para facilitar ou dificultar as obras do Governo?

Data: janeiro/1957, n=800

Fonte: Coleção IBOPE, Pesquisas Especiais, 1957, vol.1

TABELA 6

Avaliação da atuação do Congresso Nacional
BRASÍLIA, 1962 (%)

Grau de escolaridade Sexo

Total Supe- Secun- Pri- Homens Mulheres
rior dária mária

Boa 43 28 40 49 45 39
Má 30 54 38 19 34 22
Não sabem 27 18 22 33 21 39

Pergunta: Como classifica a atuação do Congresso Nacional?

Data: 31/01 a 6/02/1962, n=502

Fonte: Coleção IBOPE, Pesquisas Especiais, 1962, vol.9
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or outro lado, a própria retórica da transição, ao ter privilegiado as

eleições diretas como mecanismo central do resgate democrático, defi-

niu um segundo plano para o estabelecimento de estruturas represen-

tativas. Pesquisa realizada na capital paulista logo no início do novo

regime, em 1985, mostrava que apenas 35,4% dos entrevistados con-

sideravam que o poder do Congresso e dos parlamentares deveria

aumentar na nova conjuntura. Apenas em 1987, sob a perspectiva dos avanços

democráticos da Constituinte, essa opinião se alteraria para 51%. Na seqüência, em

pesquisa realizada também na cidade de São Paulo em 1988 sobre as bases da

transição, a eleição direta para a presidência da república emergiu como referenci-

al básico da construção democrática7.

Em um cenário em que o desgaste das instituições políticas alimentava o descré-

dito e o desencanto dos cidadãos com relação aos políticos e à política, como a

população percebia o funcionamento do Parlamento e avaliava sua atuação?

Dados sobre a conjuntura que acolheu os trabalhos da Assembléia Nacional Cons-

tituinte em 1987 mostram que apesar do rico experimento partidário na elaboração

da nova constituição ter estabelecido bases significativas para o fortalecimento dos

partidos, a população não percebia os políticos e parlamentares como atores impor-

tantes da transição democrática. Em pesquisa nacional realizada para avaliar a per-

cepção das bases do apoio à elaboração do ‘pacto social’ preconizado pelo novo

governo, deputados e senadores eram considerados como os atores menos impor-

tantes para viabilizá-lo (Tabela 7).

TABELA 7

Classificação da importância de atores políticos
e sociais na colaboração para confecção do pacto social.
BRASIL, 1987

 (%)

Sindicatos 16.5
Igreja 11.8
Agricultores 9.7
Governadores 9.2
Governo federal 6.1
Imprensa 4.9
Prefeitos 4.6
Industriais 4.2
Deputados federais 2.6
Senadores 2.1

Fonte: Pesquisa IBOPE (Banco de Dados CESOP:IBO/BR87.FEV-00014)

p
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studo sobre essa conjuntura mostra que a população brasileira depositava

grande expectativa na capacidade de a Assembléia Constituinte resolver os

problemas do país mas, ao mesmo tempo, mostrava uma avaliação tenden-

cialmente negativa com relação ao trabalho dos deputados e senadores (La-

mounier & Marques, 1992). Assim, ao mesmo tempo em que 76% da popu-

lação percebiam a importância da Nova Constituição para a democracia, pouco mais de 75%

afirmavam a desconfiança nos políticos (Tabelas 8 e 9).

Pesquisas realizadas nos anos 90 confirmam como orientações marcantes das opiniões

gerais a baixa estima às instituições políticas e a crítica à sua atuação. Os dados que indicam a

percepção pelo público das condições que permeiam a relação de representação são, de fato,

preocupantes. O distanciamento dos políticos da população e a dissociação de suas funções

originais marcam a idéia construída sobre os políticos e as arenas representativas. Os políticos

são percebidos como agentes isolados em uma instância distante da população, incapazes de

acionar os laços de representação: são considerados insensíveis às demandas da população

(52,1%), orientados por interesses particularistas (83,1%) e que atuam voltados à satisfação

dos interesses dos setores privilegiados da sociedade (83,7%) [Tabelas 10, 11, 12].

TABELA 8

Percepção da importância da nova Constituição
para solução dos problemas brasileiros (%)
BRASIL. 1987

%
Importante 76,0
Não é importante 12,2
Não sabe/ Não opinou 11,8
Total 100,0

Pergunta: Durante o ano de 1987, Deputados e Senadores
eleitos em novembro de 1986, estarão escrevendo a Nova
Constituição Brasileira. A Constituição define as leis funda-
mentais do país. Na sua opinião, a promulgação de uma
Nova Constituição, que substituirá a Constituição Atual, é im-
portante ou não para resolução dos problemas brasileiros?

Fonte: Pesquisa Ibope (Banco de Dados Cesop: IBO/BR87.AGO-00043)

TABELA 9

A credibilidade dos políticos, grupos e organizações (%)
BRASIL, 1987

Políticos Igreja Tele- Líderes Empre- Minis-
visão sindicais sários tros

Fala só
a verdade 3,1 44,2 16,4 15,5 7,3 10,0
Fala mais
verdades do
que mentiras 15,0 31,4 47,1 40,2 24,4 33,8
Fala mais
mentiras do
que verdades 50,6 11,0 26,9 23,4 37,0 34,6
Fala só
mentiras 25,0 3,5 2,8 6,3 18,2 11,0

Pergunta: Nos últimos tempos, muitas pessoas e organiza-
ções têm tentado mostrar ao povo brasileiro a situação em
que o País realmente se encontra. Para da pessoa e/ou orga-
nização que eu citar, por favor diga-me se o (a) Sr (a) acha
que ela tem falado:

Fonte: Pesquisa Ibope (Banco de Dados Cesop: IBO/BR87.FEV-00014)

e

PASTA-ROSA



93OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2005

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

TABELA 10

Percepção da sensibilidade dos políticos às pressões
populares,1990 (%)

%

São sensíveis 27,4
Não são sensíveis 52,1
Às vezes sim, outras não/mais ou menos 12,5
Outras respostas 1,0
Não sabe 7,1
Total 100,0

Pergunta: Na sua opinião, de um modo geral os políticos
brasileiros são ou não sensíveis às pressões populares?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR90. MAR-
00219)

TABELA 11

Percepção sobre as preocupações dos
políticos brasileiros, 1990 (%)

%

Interesses dos fracos 9,8
Interesses dos poderosos 83,7
Outras respostas 3,8
Não sabe 2,7
Total 100,0

Pergunta: Os políticos se preocupam mais com os interesses
dos fracos ou dos poderosos?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR90. MAR-
00219)

TABELA 12

Percepção dos interesses que importam
aos políticos brasileiros (1)
BRASIL, 1990 (%)

%

Os próprios interesses 83,1
Os interesses da população 10,9
Outras respostas 3,6
Não sabe 2,5
Total 100,0

Pergunta: De um modo geral os políticos brasileiros pensam
mais em:

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR90. MAR-
00219)

Mesmo para os que percebem alguma atuação

representativa, predomina a idéia de que os políti-

cos respondem em primeiro lugar aos seus eleitores

e, em segundo lugar, aos interesses de todo país

(Tabela 13).

Com tal percepção negativa do desempenho da

política representativa, as bases do descrédito insti-

tucional se traduzem, em parte, na indiferença ou

na idéia de que é desnecessária a presença dos ór-

gãos de representação para o funcionamento de-

mocrático. Assim é que, em pesquisa realizada em

1993, aproximadamente 30% do eleitorado nacio-

nal consideravam que do ponto de vista de sua utili-

dade, o Brasil “poderia passar bem sem o Congres-

so Nacional” , sob argumentos que afirmavam sua

ineficiência (“eles não estão fazendo nada; não re-

solvem nada; são incapazes; não cumprem o dever”),

o distanciamento da população (“Não trabalham para

o benefício do povo; não correspondem aos interes-

ses da população”), o trabalho em benefício próprio

(“Porque eles só trabalham por interesses próprios/

só se preocupam com eles/eles fazem leis favoráveis

a eles/eles só querem benefício próprio”); as práti-

cas desonestas e corruptas (“Porque há muita cor-

rupção/são todos corruptos/só sabem roubar/são de-

sonestos”) além de configurar um gasto público des-

necessário (“o dinheiro gasto com os deputados é

muito alto”).

TABELA 13

Percepção dos interesses que importam
aos políticos brasileiros (2)
BRASIL, 1990 (%)

%

Interesses dos seus próprios eleitores 44,5
Interesses de todo o país 32,6
Outras respostas 15,8
Não sabe 7,1
Total 100,0

Pergunta: Os políticos brasileiros pensam nos interesses:

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR90. MAR-
00219)
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Ao avaliar a atuação do trabalho parlamentar,

as percepções não são distintas, predominando a

idéia de que os deputados e senadores não desem-

penham suas atribuições.

Dados de pesquisa específica de 1989 já apon-

tavam a insatisfação de aproximadamente 60% po-

pulação com o trabalho de fiscalização do dinheiro

público de vereadores, deputados estaduais, fede-

rais e senadores (Tabelas 14 e 15).

Em pesquisa de 1993, a avaliação do grau de

satisfação com o Congresso eleito em 1990 indi-

cava que aproximadamente 46% dos indivíduos

avaliavam seu trabalho com notas menores que 5,

em uma escala de 1 a 10 (Tabela 16).

Note-se aqui que cinco meses antes desta pes-

quisa ser realizada, em outubro de 1992, o Con-

gresso Nacional atuara de forma definitiva para

recuperar sua credibilidade em uma das conjuntu-

ras mais importantes da história republicana, atra-

vés da aprovação do impeachment do então Presi-

dente da República, Collor de Melo, primeiro pre-

sidente a sofrer tal processo em toda a América

Latina, finalizando um processo de intensa mobili-

zação popular pelo resgate da moral e honestida-

de no poder público. Os dados de avaliação da

atuação do Congresso não parecem traduzir a per-

cepção do papel da instituição naquela conjuntura.

TABELA 16

Avaliação do grau de satisfação com o Congresso Nacional
BRASIL, 1993 (% DE NOTAS)

     insatisfeito satisfeito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13,6 8,5 11,1 12,7 17,5 9,6 7,3 7,2 2,5 4,4

Pergunta: Estamos completando agora 3 anos de funciona-
mento do Congresso Nacional, isto é, dos deputados e se-
nadores eleitos em 1990. Você diria que está totalmente sa-
tisfeito ou totalmente insatisfeito com o trabalho do Con-
gresso Nacional nesses 3 anos? Numa escala de 1 a 10
pontos, em que 1 significa que está totalmente insatisfeito e
10 que está totalmente satisfeito, que nota você daria ao
trabalho do atual Congresso Nacional?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR93. MAR-
00322)

�

�

TABELA 14

Percepção do cumprimento da função dos parlamentares de
legislar e fiscalizar o uso do dinheiro público
1989 (%)

Vereadores Deputados Deputados federais
estaduais e senadores

Cumprem 19,3 15,8 16,9
Não cumprem 57,2 55,8 55,7
Mais ou menos 14,1 15,5 14,2
Não sabe 9,4 12,9 13,2
Total 100,0 100,0 100,0

Pergunta: Os vereadores, deputados e senadores têm como
principais funções fazer leis e fiscalizar o uso do dinheiro pú-
blico. Na sua opinião os vereadores da usa cidade, cumprem
essa função? E os deputados da Assembléia do estado? E os
deputados e senadores do Congresso Nacional?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR89.SET-
00186)

TABELA 15

Percepção geral do cumprimento da função
dos parlamentares de legislar e fiscalizar o uso
do dinheiro público (%)
BRASIL, 1990

 (%)

Cumprem funções 13,2
Não cumprem funções 65,9
Mais ou menos/em parte 16,9
Outras respostas/não sabe 4,1
Total 100,0

Pergunta: Os parlamentares, isto é, vereadores, deputados e
senadores, têm como principais funções fazer leis e fiscalizar
o uso do dinheiro público. Na sua opinião eles cumprem ou
não essas funções?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR90. MAR-
00219)
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mesma pergunta sobre a importância do Congresso foi repetida em pesquisa nacional dois

anos depois, em 1995, e os dados revelam não somente a manutenção da percepção

negativa, mas ainda seu fortalecimento, aumentando de 30% para 40% os indivíduos que

não creditavam sua importância para o país (Tabela 17). A mesma tendência aparece nos

dados de avaliação do desempenho dos parlamentares, que recebem notas maiores ou

iguais a 5 de pouco mais da metade dos entrevistados (58,2%) [Tabela 18].

Uma análise dos dados mais recentes permite apontar que este cenário negativo e de descrédito com

relação ao Parlamento brasileiro torna-se uma constante do sistema representativo. Na pesquisa realizada

em 2002 logo após a eleição presidencial, para um conjunto de instituições que tiveram sua atuação avali-

ada, os partidos e o congresso são aquelas com menor avaliação positiva, com 35,3% e 38,4%, respectiva-

mente. A Igreja e as emissoras de televisão são as instituições privadas com melhor avaliação (Tabela 19).

TABELA 17

Percepção da importância do Congresso
BRASIL, 1995

%*
O país precisa da Câmara dos Deputados e do Senado 60,0
O país poderia passar bem sem o Congresso Nacional 40,0
Total 100,0

*apenas respostas válidas

Pergunta: Olhando as coisas do ponto de vista de sua utilida-
de e para que tudo vá bem, você acha que o Brasil precisa do
Congresso Nacional, isto é, da Câmara dos Deputados e do
Senado, ou nós poderíamos passar bem sem eles?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR95.SET-
00461)

TABELA 18

Avaliação do desempenho dos parlamentares
BRASIL, 1995 (%)

Notas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10,7 2,3 5,5 6,8 8,7 20,6 11,4 8,3 9,0 3,1 4,8

Pergunta: De zero a dez, que nota você dá para o desempe-
nho dos atuais deputados federais e senadores?

Fonte: Pesquisa Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR95.SET-
00461)

a

TABELA 19

Avaliação positiva da atuação das instituições (%) *
BRASIL, 2002

%
Partidos 35,3
Congresso 38,4
Justiça 40,9
Polícia 53,3
Grandes empresas 66,7
Outras emissoras 76,9
Rede Globo 79,4
Igreja 86,0

Pergunta: Eu vou falar o nome de várias instituições e gostaria
que o (a) Sr (a) dissesse se avalia a atuação de cada uma
como ótima, boa, ruim, ou péssima.

Fonte: Cesop-FGV/BR02.MAI-1838

* respostas somadas ‘bom’ e ‘ótimo’
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TABELA 20

Avaliação dos parlamentares do Congresso Nacional
BRASIL, 1995-2005

1995 1998 2000 2001 2003 2004 6/2005 8/2005 10/2005
Ótimo/Bom 19,3 24,2 14,2 15,2 24,0 17,0 15,0 12,0 12,0
 Regular 41,8 45,1 39,6 47,2 46,0 45,0 38,0 35,0 35,0
 Ruim/ Péssimo 28,4 26,2 39,2 29,6 22,0 28,0 42,0 48,0 46,0
 Não sabe 10,5 4,4 7,0 8,0 8,0 9,0 5,0 5,0 7,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pergunta: (1998) No final do ano termina o mandato dos atuais deputados federais e de parte dos
senadores que formam o atual Congresso Nacional. Na sua opinião, os atuais senadores e deputa-
dos federais, eleitos em 1994, estão tendo um desempenho; (1995, 2000, 2001) Você diria que os
senadores e deputados federais que estão atualmente no Congresso estão tendo um desempenho:

Fonte: Pesquisas Datafolha (Banco de Dados Cesop: DAT/BR95.DEZ-000475;DAT/DF98.DEZ-00934;DAT/
BR00.JUN-01045;DAT/BR01.DEZ-01599; Pesquisa Datafolha15/12/2003; 17/12/2004; 17/06/2005; 10/08/
2005;20/10/2005.
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racael@unicamp.br
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Estamos no ano 1859 depois de Cristo. Toda a cidade de Vassouras era
católica... Toda? Não! Um irredutível cidadão, casado na Igreja Católica, resol-
veu um dia tornar pública sua verdadeira religião. Era judeu. Nada demais, não
fosse por um detalhe. O dito judeu, de nome Benjamin Benatar, estava moribun-
do. Morreria em poucas horas, alguns dias, no máximo. Como a cidade só tinha
um cemitério e este era católico, se Benatar morresse como judeu, não haveria
onde enterrá-lo. Mas se aceitasse receber a extrema-unção tudo estaria resolvido.
Pois bem. Benatar recusou a bênção do padre e morreu como judeu. Foi aí que
começaram as peripécias de seus familiares e amigos. Onde enterrar Benatar?
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Benjamin Benatar era uma daquelas figuras que rara-
mente encontraríamos na província do Rio de Janeiro, no
século XIX. Mas ele existiu de verdade.1 Filho de José e
Josepha Benatar, nasceu em Gibraltar em 1809. Aos 20
anos, mudou-se para Bahia, estabelecendo-se depois no Rio
de Janeiro, onde passou a dedicar-se à venda e ao aluguel
de escravos e amas de leite e ao comércio de casas e cháca-
ras. Tinha um escritório de comissões na Rua da Cadeia,
bem no centro da cidade, próxima ao Paço Imperial. Be-
natar era um comerciante tão bem-sucedido que tentou
até organizar uma loteria. Não deu certo. Talvez por causa
do fracasso do empreendimento, em 1838 ele resolveu
mudar de ares, tomando o rumo de São Sebastião. Ficou
lá por um tempo, depois sumiu no mundo. Apareceu no-
vamente já em Vassouras, em 1857.

Benatar também foi bem-sucedido e criativo na cida-
de mais próspera do Vale do Paraíba fluminense: abriu o
primeiro botequim da praça, introduziu o jogo de bilhar e
gamão e ainda criou uma Casa de Bailes para divertir a
população. No botequim, que também fazia as vezes de
restaurante, podiam ser encontrados de pão a champanhe,
passando por velas, roscas e farinha de mandioca.

Benjamin Benatar havia se casado em 1841, no Rio de
Janeiro, com Brites Maria da Costa Gavião, em cerimônia
religiosa católica. Como não foi encontrado o processo de
licença de casamento, não se sabe se, a ele, teria precedido
a conversão de Benatar. Formalmente, esta era uma exi-
gência para que a cerimônia fosse realizada. O que se sabe,
no entanto, é que o noivo não estava presente para rece-
ber, pessoalmente, as bênçãos do padre e que seus filhos
foram batizados na Igreja Católica. Além disso, não existe,
em nenhum lugar, a menção às origens judaicas de Benja-
min Benatar. Nem se sabe se sua mulher, Brites, tinha
conhecimento delas.

De qualquer forma, Benjamin Benatar e Brites Cândi-
da Gavião viveram por muitos anos como prósperos cató-
licos em Vassouras, participando intensamente da vida so-
cial local. Seus oito filhos tiveram, entre seus padrinhos, as
pessoas mais influentes da sociedade local, como Francis-

co Peixoto de Lacerda Werneck, o Barão do Paty do Alfe-
res; Joaquim José Teixeira Leite – filho do Barão de Itam-
bé, irmão do Barão de Vassouras, presidente da Câmara
Municipal em várias legislaturas e Vice-Presidente de Pro-
víncia – e Ana Esméria Teixeira Leite, cafeicultores de
grande porte, pais de Eufrásia Teixeira Leite, que décadas
mais tarde ficaria famosa por seu romance com Joaquim
Nabuco; e Laureano Corrêa e Castro e Eufrásia do Sacra-
mento Teixeira, Barões do Campo Belo e proprietários,
entre outras, da Fazenda do Secretário.

Sua Casa de Bailes possuía um piano de cauda de jaca-
randá, no valor de um conto e quinhentos mil réis; a des-
pensa de sua hospedaria possuía nada menos que 108 gar-
rafas de vinho Bordeaux, 24 de conhaque, 22 de champa-
nhe, 11 garrafas grandes de licor fino, 57 cervejas e 135
garrafas de vinho do Porto, para citar somente algumas.
Além disso, servia pães-de-ló, doces, queijos londrinos,
conservas, suspiros, biscoitos e chocolates finos, vários ti-
pos de açúcar, amêndoas, frutas francesas e cristalizadas,
doces de Lisboa, tâmaras e alimentos em lata, como pei-
xes e camarões.

Tanta prosperidade não impediu que o comerciante
caísse doente em junho de 1858, na iminência de com-
pletar cinqüenta anos. Mas o que ninguém podia imagi-
nar era a surpresa que a proximidade de sua morte traria:
Benatar era judeu. Foi o que confessou a seus parentes e
amigos próximos. E declarou que, em vez de receber os
últimos sacramentos, queria ser enterrado como tal.

A questão era que ser enterrado como judeu não era
tão simples assim. Benatar provavelmente sabia disso. Não
havia cemitérios judaicos em Vassouras em 1859, nem em
qualquer outro lugar do Império do Brasil.

1. A história de Benjamin Benatar foi descoberta e analisada inicial-

mente por Egon e Frieda Wolff. Ver, destes autores, Judeus no Brasil

Imperial. São Paulo, Centro de Estudos Judaicos / USP, 1976 e Dici-

onário Bibliográfico 2. Rio de Janeiro, Cemitério Israelita do RJ,

1987. Informações biográficas também foram retiradas do texto de

Isabel Rocha, Benjamin Benatar – um pouco da vida social em Vas-

souras. Vassouras, 2002.
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De fato, mais difícil do que viver como judeu no Bra-
sil oitocentista era morrer como tal. Na década de 1850,
justamente quando os enterros deixaram de ser feitos no
interior das igrejas, os cemitérios públicos recém-criados
eram de uso exclusivo dos católicos. Os seguidores de “culto
diverso do da religião do Estado” até podiam ter cemitéri-
os particulares, desde que autorizados pelo governo. Só
que, para que estes cemitérios fossem constituídos, era
preciso que houvesse uma comunidade responsável, tanto
por sua criação, quanto por sua constituição. Em meados
do século XIX, não havia comunidades judaicas suficiente-
mente estabelecidas no Brasil que fossem capazes de gerir,
sozinhas, seus cemitérios. Resultado: os judeus não tinham
onde ser enterrados.

Solucionar este problema era possível somente na Cor-
te. Lá, os judeus compraram terrenos em conjunto com
protestantes, que na época passavam pela mesma dificul-
dade. Como as áreas designadas para estabelecimento de
cemitérios eram o Caju e a região de São João Batista, nas
imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas – ambas fora dos
limites da cidade –, os primeiros cemitérios conjuntos de
judeus e protestantes foram sediados ali. Embora hoje, no
cemitério do Caju, haja um muro separando a área batista
da área judaica, originalmente tratava-se de um terreno só.
Antes disso, enterros de judeus só podiam ser feitos no
Cemitério dos Ingleses, com permissão destes, em terreno
adquirido em 1810 no Morro da Providência e, na práti-
ca, utilizado por todos os estrangeiros.

Mas esta solução só era possível quando havia alguma
organização comunitária, como ocorria no Rio de Janei-
ro. Não era o caso de Benatar. Naquela época, o único
cemitério existente na cidade era o da Irmandade de Nos-
sa Senhora da Conceição. Isto criou um grande problema
para o vigário da cidade, que tentou convencer Benatar de
todo modo a renegar o judaísmo e a aceitar o catolicismo
como sua religião, no que foi ajudado pelas maiores auto-
ridades locais, como ele mesmo contou, mais tarde, a seus
superiores:

“... não tendo ele cedido às minhas persuasões, nem às
pessoas, digo, mais as de pessoas respeitáveis, como os
Excelentíssimos Barões de Campo Belo e Tinguá, os Dou-
tores Joaquim José Teixeira Leite e Francisco de Assis e
Almeida, que por meu pedido lhe falaram por vezes para

renunciar a sua seita e abraçar nossa Santa Religião, antes
persistindo na sua pertinácia como presenciei e informam
as pessoas assistentes...”

Benatar, no entanto, ficou irredutível. Morreria judeu,
como dizia ter nascido. Depois de seu falecimento, os pro-
blemas vislumbrados pelo vigário foram concretizados.
Benatar não tinha onde ser enterrado. Foi por isso que ele
procedeu a uma consulta, para a qual convocou dois ou-
tros sacerdotes, sobre a possibilidade de conceder-lhe se-
pultura eclesiástica, na qual chamou testemunhas para con-
firmar seus esforços na conversão de Benatar. Uma delas,
José Joaquim Gomes Figueira, relatou que:

“... sabia por ouvir dizer a mulher do mesmo [Bena-
tar] que seu marido professava a Religião Hebraica e tam-
bém por ser voz do Povo, que sabe que muitas pessoas
gradadas desta Freguesia, (...) que a pedido do mesmo
Reverendo Vigário lhe falaram para a sua conversão, (...)
que estando ele testemunha presente à hora da morte, e o
mesmo Vigário, ambos instaram de novo com toda força,
ajudados pela mulher para que abraçasse a nossa Religião
e se batizasse, porém ele nada cedeu, dizendo que tinha a
sua Religião e seu Deus...”

João Augusto Pereira de Lacerda, outra das testemu-
nhas, afirmou ainda que:

“...nada puderam conseguir porque ele absolutamente
não quis. Que enfim sabe por ver e ouvir que ontem a
hora da morte, José Joaquim Gomes Figueira, que com
ele testemunha ali estavam para acompanhar a família, e
socorrer o doente no que pudesse, fez toda instância e es-
forços e até importunação para que ele se convertesse à
nossa Santa fé, mas ele nada cedeu, e mostrava não gostar
que falassem em tal assunto, sendo que pouco antes ali
tinha estado o Reverendo Vigário a tratar do mesmo obje-
to e o finado o tinha feito retirar...”

À vista das declarações das testemunhas, aparentemente
a única alternativa do vigário, segundo mostra Isabel Rocha,
seria negar a sepultura eclesiástica a seu amigo Benjamin Be-
natar, conforme ele mesmo expôs na conclusão do processo:

“À vista do depoimento das testemunhas procedi o pre-
sente Sumário; e como dele consta evidentemente que o
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finado Benjamin Benatar professava a Religião judaica, e
permaneceu nesse erro até sua morte, apesar de ser muito
instado e persuadido para converter-se a nossa Santa Reli-
gião, (...) determinamos que se lhe não conceda sepultura
Eclesiástica (...). Vassouras, quinze de Abril de 1859.”

O desfecho do caso, portanto, era aquele que já se
previra: não havia lugar para o judeu Benjamin Benatar no
Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição.

O caso Benatar é uma boa demonstração das ambigüi-
dades que cercavam a vida dos judeus no Brasil do século
XIX. Afinal, por um lado, eles desfrutavam de um grau de
liberdade religiosa ímpar, podendo estabelecer associações
comunitárias, exercer livremente o culto etc. Por outro,
por não serem católicos, não tinham todos os direitos que
marcavam uma cidadania plena. Vejamos esta história des-
de o início: com a vinda da Corte portuguesa para o Rio
de Janeiro e a abertura comercial dela decorrente, em 1808,
estrangeiros, principalmente ingleses e franceses começa-
ram a freqüentar os mercados brasileiros. Como muitos
eram protestantes, a Inglaterra, principal parceira comer-
cial do reino, preocupou-se em garantir liberdade de culto
para seus súditos. Foi por isso que, no artigo XII do trata-
do comercial de 1810, ficou estabelecido que “os vassalos
de Sua Majestade Britânica (…) não serão perturbados,
inquietados, perseguidos e molestados por causa de sua
religião”. Este decreto nem de longe igualava outras reli-
giões ao catolicismo – suas capelas tinham que ser discre-
tas, semelhantes a casas de habitações, e não se podia fazer
uso de sinos –, mas, como foi mais tarde confirmado pela
Constituição do recém-independente Império do Brasil,
de 1824, ele estabeleceu definitivamente a liberdade religi-
osa no país, concedendo direitos de cidadania a súditos
não-católicos.

Os efeitos desta política não tardaram a aparecer: ain-
da nas primeiras décadas do século XIX, judeus ingleses
e franceses começaram a mudar-se para o Rio de Janei-
ro. Logo após a abertura dos portos, mesmo antes do
tratado de 1810, a firma inglesa Samuel & Philips, de
propriedade de judeus, estabeleceu-se no Rio de Janeiro.
Eles vieram a fazer parte de um grupo composto por in-
dustriais, eruditos, profissionais liberais e comerciantes,
todos vindos no rastro da modernização da Corte. Al-
guns especializaram-se no comércio de carne verde: como
os judeus observantes só consumiam certas partes do gado,
eles vendiam as carnes consideradas proibidas para açou-
gueiros cristãos.

O mais conhecido destes comerciantes era o francês
Bernard Wallerstein, conhecido como “o Carlos Magno da
Rua do Ouvidor”. Dono de uma casa de moda feminina
que também vendia calçados, charutos, jóias e vinhos, era
o maior fornecedor da Casa Imperial, figurando, inclusi-
ve, nas memórias de Joaquim Manuel de Macedo:

“havia na Rua do Ouvidor, e em outras como a da
Quitanda, lojas que vendiam sedas, leques, xales etc. a
preços de vinte, trinta, cinqüenta por cento menos do
que se compravam iguais e algumas vezes inferiores na
loja de Wallerstein mas que importa isso? não eram de
Wallerstein!”

Por conta desta onda migratória, os judeus e o judaís-
mo adquiriram certa visibilidade na sociedade carioca.
O próprio Imperador D. Pedro II era conhecido por seu
interesse pelo hebraico; consta que ele havia estudado um
pouco a língua com um judeu sueco que morava em Pe-
trópolis por volta de 1860, para entender melhor a histó-
ria dos hebreus e a origem do cristianismo. Pedro II che-
gou, inclusive, a viajar para a região hoje compreendida
por Israel, à época parte do Império Otomano, para co-
nhecer a chamada Terra Santa, em uma das grandes via-
gens empreendidas por ele na década de 1870, quando
também foi ao Egito. João do Rio, cronista do início do
século XX, descreveu os judeus em uma de suas crônicas,
espantado com a diversidade do grupo: “Havia gente mo-
rena, gente clara; mulheres vestidas à moda hebraica de
túnica e alpercata, mostrando os pés, homens de chapéus
enterrados na cabeça, caras femininas de lenço amarrado
na testa e crianças lindas.”
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Boa parte da diversidade étnica vislumbrada por João
do Rio está relacionada à imigração de judeus marroqui-
nos, iniciada ainda na década de 1820, quando começa-
ram a cruzar o oceano Atlântico em busca de melhores
condições de vida e da liberdade religiosa de que não dis-
punham em seu país de origem. A seu favor, tinham o
conhecimento do espanhol e do português, por serem des-
cendentes diretos das comunidades expulsas da Península
Ibérica em fins do século XV. Alguns destes marroquinos
dirigiram-se para Pernambuco e para Bahia, como fez Isa-
ac Amzalak, comerciante que sentou praça em Salvador, e
cuja filha foi tema de platônicos versos do vizinho Castro
Alves, que a ela se dirigia como “linda, sedutora Hebréia.../
Pálida rosa da infeliz Judéia”. Mas a grande maioria foi
mesmo para a Amazônia. Embora não existam dados pre-
cisos sobre o assunto, sabe-se que estes judeus chegavam
às centenas, estabelecendo-se no início nos confins da sel-
va amazônica ou em cidades ribeirinhas.

Estes imigrantes judeus que chegavam por esta época
não parecem ter tido grandes problemas para obter a cida-
dania no Brasil. A maioria conseguia a naturalização com
muita facilidade. Dos 187 pedidos de naturalização hoje
depositados no Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro, apenas 8 foram negados. Ou seja: 95% dos judeus que
desejaram tornar-se cidadãos brasileiros no Império o con-
seguiram.

Isto quer dizer que, pela Constituição Imperial Brasi-
leira, os judeus poderiam ser considerados cidadãos como
quaisquer outros, sem nenhuma outra distinção que não
fosse por seus “méritos e virtudes”, como então se enfati-
zava. Cidadãos como quaisquer outros, neste caso, não
quer dizer que todos fossem iguais. Era mais cidadão quem
tinha mais propriedade. Mas não havia restrições de or-
dem religiosa à cidadania brasileira, pelo menos no que se
refere ao exercício de direitos civis. Caso tivessem a renda
necessária – e a grande maioria tinha –, os judeus podiam
ter direitos civis plenos.

A posse ou a obtenção destes direitos, no entanto, não
garantia seu exercício. Este era o caso dos cemitérios. Afi-
nal, toda a regulamentação da vida civil no Brasil, até o
fim do Império, estava a cargo da Igreja. Isto quer dizer
que todos os registros de nascimento, casamento e óbito
eram feitos nas igrejas. Não havia registros civis ou casa-

mentos civis para os não-católicos. Quem não era católico
não podia ser formalmente casado, já que não se casaria na
igreja. Pode parecer bobagem hoje, mas na época não era.
O que aconteceria, por exemplo, com os bens de um casal
de judeus (ou de protestantes, dava no mesmo) quando um
dos cônjuges falecesse? O outro cônjuge herdaria os bens?
Como ele poderia provar que era casado, já que o casamen-
to não tinha sido realizado em nenhuma igreja católica? Ele
não tinha, a princípio, nenhum registro que comprovasse
sua união.

Para além da discussão sobre a religiosidade de Benja-
min Benatar e sobre as regras de sepultamento da Igreja
Católica, cabe ressaltar a natureza do problema criado pelo
falecimento de um judeu enquanto o Estado e a Igreja per-
manecessem ligados no Brasil. Ou, melhor, enquanto to-
das as instâncias da vida civil dos cidadãos brasileiros esti-
vessem sob o controle da Igreja Católica. Ainda não se
sabe, pela escassez de pesquisas sobre o assunto, a exten-
são dos problemas criados aos não-católicos em relação a
isto. A situação dos protestantes é mais conhecida, até
porque, principalmente a partir da metade do século XIX,
o ingresso de seguidores daquela religião começou a ocor-
rer em grande número, dado o incremento da imigração
alemã para o Brasil. O que se sabe, no entanto, é que,
desde pelo menos a década de 1850, os projetos de regula-
mentação da legislação civil previam a realização de regis-
tros civis – coisa que só veio de fato a ocorrer com a Re-
pública.

Na prática, esta situação, por paradoxal que pareça,
revela uma clara limitação dos direitos básicos do cidadão
não-católico no Brasil imperial, que só seria solucionada
muito tempo depois, em 1890, quando foi o Estado foi
finalmente – ainda que apenas formalmente – separado da
Igreja.

Quer dizer então que a solução para o problema de
Benatar só viria em 1890? Mas ainda estamos em 1859 e
ele não podia esperar até lá para ser enterrado. Como pas-
savam os dias e a solução não chegava, Benatar foi embal-
samado na Santa Casa. Talvez porque lá já estivesse, talvez
por influência de algum amigo importante, ou então por-
que talvez, no fundo, os pecados sejam menos graves do
lado de baixo do Equador, fato é que, depois de tanta dis-
cussão, Benatar acabou ali mesmo, sepultado nos jardins
da Santa Casa – onde, aliás, permanece até hoje, para quem
quiser ver.

kgrinberg@candidomendes.edu.br
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as últimas décadas,
os governos descar-
taram dois dos mais
preciosos mandamen-
tos da gestão pública:
estratégia e planeja-
mento. Estes conceitos
foram satanizados em
diversas esferas, dentro e
fora do poder público, e
passaram a ser rejeitados
de maneira superlativa. Po-

rém, é praticamente impossível pensar em crescimento
sustentado sem que se resgatem estas duas premissas.

Uma das razões principais para a carência de planeja-
mento estratégico é que o Brasil perdeu a capacidade de
reunir, no setor público, pensamentos antagônicos e não-
dogmáticos. Instituições como o BNDES e o Ipea reuni-
am as mais díspares correntes de pensamento. Porém, a
controvérsia e o debate, matérias-primas da estratégia e
do planejamento, tornaram-se artigos raros no governo.
Perdeu-se essa saudável convivência entre opostos.

Um dos motivos para a ausência do confronto de idéi-
as no setor público foi a deterioração dos quadros políti-
cos. Não estou me referindo à idoneidade, mas sim à com-
petência, capacidade e preparo. Lembro que, nos Con-
gressos passados, sempre houve lideranças que conduziam
o pensamento, para não falar de alguns nomes que ocupa-
ram o Executivo. Uma brilhante geração de homens pú-
blicos, não necessariamente políticos clássicos, passou pelo
governo. Em um período de menos de 30 anos ocuparam
cargos públicos personalidades como Eugenio Gudin, San
Tiago Dantas, Octavio Gouvêa de Bulhões, Roberto Cam-
pos, Mario Henrique Simonsen, Eliezer Batista, todos com
valiosas contribuições para o país. Todos estes persona-
gens enxergavam longe e, ao seu modo, cada um mostrou
ao Brasil a importância do planejamento estratégico. Ape-
sar de ter ocupado cargos públicos, como a presidência da
então estatal Vale do Rio Doce e o Ministério de Minas e
Energia, confesso-me um neófito em questões políticas.
San Tiago Dantas costumava me ouvir com atenção des-
medida. Mas, quando o assunto envolvia discussão políti-
ca, ele me dizia: “Agora, você fica apenas ouvindo.” Não
tinha a menor consideração por minha opinião sobre as-
suntos políticos. Ainda assim, posso afirmar, sem equívo-
co: dos anos 80 para cá, não surgiu qualquer grande polí-

tico ou homem público no país com capacidade de formu-
lação no sentido amplo, nacional.

Ao mesmo tempo, quanto maior se tornou o corpanzil
do Estado – seja por meio da intervenção em diversos se-
tores da economia, seja por meio de seu apetite tributário
– menor foi a sua preocupação em traçar ações estratégi-
cas de longo prazo. Nos últimos anos, algumas das princi-
pais conquistas do país não foram geradas por qualquer
programa governamental, mas sim pela própria socieda-
de. Assim foi, por exemplo, a questão do racionamento de
energia, há cerca de quatro anos. O mesmo vale para a
crescente inserção das empresas brasileiras no mercado
internacional, resultado de movimentos individuais ou se-
toriais e não de uma política comercial patrocinada pelo
Estado.

EMPRESAS VS. GOVERNO
Ao mesmo tempo em que foi exorcizada da adminis-

tração pública, a visão estratégica passou a ser incensada,
defendida e validada no setor privado. Todas as empresas
falam de planejamento estratégico. Aliás, exatamente neste
ponto começamos a identificar algumas das explicações
para o estio de estratégia no governo. Justamente por con-
ta da grande influência do poder público no setor produti-
vo, o empresariado lançou-se em uma cruzada para redu-
zir o tamanho do Estado, crente de que teria mais liberda-
de de ação. A burocracia continua crescendo e o poder de
decisão do governo caiu assustadoramente.

As estratégias das companhias privadas passaram a se
sobrepor às do governo, até que estas últimas escassea-
ram. O que o empresariado não percebeu é que o Estado,
sem estratégia e planejamento próprios, deixou de ofere-
cer as condições necessárias para a alavancagem do setor
produtivo, vide os graves problemas de infra-estrutura do
país. No fim, perdeu-se a noção de sinergia entre políticas
públicas e privadas.

DEVELOPMENT TARGET
Além do anérgico relacionamento entre o empresaria-

do e o Estado e a carência de formuladores na política, o
pensamento hegemônico na economia nos guiou no cami-
nho contrário ao do planejamento estratégico. Vivemos a
era dos monetário-centristas. Talvez tenha sido o excesso
de mestrados e doutorados nos Estados Unidos. Os eco-
nomistas acabaram se encurralando no assunto em que se
especializaram, um dano terrível para a sua própria forma-

N
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ção. A idéia geral e o debate perderam importância. No
meu mais recente livro “A Economia brasileira – De onde
viemos e onde estamos”, cometi uma pequena sutileza.
Cito dez economistas; todos mortos. De uns tempos para
cá, deixamos de entender a noção sobre o próprio signifi-
cado dos termos estratégia (a definição dos pontos críticos
a serem atacados e das diretrizes e metas a serem perse-
guidas) e planejamento (o conjunto de ações que serão ado-
tadas para se cumprir os objetivos estratégicos).

Inflation target não é nem estratégia e muito menos
planejamento. Precisamos buscar o development target. Po-
rém, o modelo matemático adotado pela equipe econômi-
ca não contém esta diretriz estratégica. O pensamento eco-
nômico vigente no país caçoa daqueles que pregam uma
taxa de crescimento acima de 7%. Classifica esta meta como
um voluntarismo.

Para desmontar qualquer discussão, os economistas
contemporâneos citam e recitam estatísticas internacio-
nais na tentativa de provar que, de 1980 para cá, nenhum
país cresceu mais de 6% ou 7% ao ano. Chegaram até
mesmo a cunhar uma frase hedionda: “A gente cresce o
que pode não o que quer.” Vamos considerar como mar-
co divisório uma taxa de 4%, um índice nem muito ao
mar nem muito à terra. No livro “A Economia brasileira
– De onde viemos e onde estamos”, reuni estatísticas
comprovando que, entre 1965 e 1990, metade das nações
subdesenvolvidas cresceu, na média, mais de 4% ao ano.
Países com taxas inferiores estão andando para trás. E há
países que passam da linha dos 7%. Não falo de nações
cuja economia sofreu períodos cíclicos, como a Argenti-
na, mas com base de crescimento sustentado no mesmo
patamar por anos seguidos.

Não temos opção: é crescer ou crescer. Buscar o de-
senvolvimento econômico a taxas maiores deveria ser uma
diretriz estratégica do governo. Temos dois ativos muito
importantes conquistados nos últimos anos. A Responsa-
bilidade Fiscal, instituída no governo de Fernando Henri-
que Cardoso, foi muito positiva. Ao mesmo tempo, preci-
samos sustentar e ampliar o espaço conquistado no comér-
cio internacional. Mas, ainda assim, temos andado na con-
tramão no que diz respeito ao foco principal. Todos os
países que deram o grande salto econômico e social nos
últimos 20 anos só o fizeram por conta de estratégia e
planejamento. Há mais de 30 anos, os Tigres Asiáticos
formularam um projeto nacional de longo prazo, funda-
mentado, em grande parte, na educação, leia-se, sobretu-

do, a capacitação tecnológica. A Índia fez o mesmo. A
China está construindo o seu próprio tempo.

No Brasil, quando ainda se pensava de maneira estra-
tégica, o governo Médici estabeleceu como uma de suas
metas a ênfase na educação superior tecnológica. O objeti-
vo era formar a partir da elite uma força de pensamento e
formação que, posteriormente, irradiasse para as demais
camadas da população. Lamentavelmente, falhamos. Tí-
nhamos a estratégia, mas, talvez, não a mais adequada para
a nossa realidade e necessidade. A Coréia do Sul, por exem-
plo, calcou seu projeto de educação como manda a boa
engenharia: fez a fundação e depois o prédio subiu.

UMA VACINA CONTRA AS “REFORMITES”
Precisamos resgatar do limbo os conceitos de estra-

tégia e planejamento para o cotidiano da gestão pública,
sob pena de atrofiarmos ainda mais o potencial de cresci-
mento do país. O Brasil depende de um sólido pacto es-
tratégico. Não obstante os empecilhos de diversas natu-

NÃO TEMOS OPÇÃO: É CRESCER OU CRESCER.

BUSCAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A

TAXAS MAIORES DEVERIA SER UMA DIRETRIZ

ESTRATÉGICA DO GOVERNO
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rezas, o caminho passa necessariamente por uma solução
de ordem política. Mas nada de reformite, esta doença
que contagiou os dogmáticos. Nos últimos anos, o termo
“reforma de base” passou a ser um desses fetiches entoa-
dos repetidamente, de acordo com interesses específicos
de determinados grupos. Não há uma plataforma política
que não cite uma reforma fundamental. A sociedade está
exausta deste discurso circular. Quando falo em solução
política, não me refiro à reformulação do sistema parti-
dário, da legislação eleitoral e de outras propostas repeti-
das por inércia criativa. Como já frisei, deve-se restabele-
cer a possibilidade de pensamentos distintos na esfera
publica. Aliás, há políticos e economistas que podem até
pensar como dogmáticos, mas não são dogmáticos. Se
pudesse dar um conselho ao próximo mandatário da na-
ção, seja quem for, diria para escolher uma figura politi-
camente hábil que seja capaz de coordenar economistas
das mais antagônicas vertentes e conduzir a criação de
um plano estratégico factível. Essa condição é indispen-
sável, mas também dificílima.

Ainda na parte administrativa, a atual configuração
do Executivo é uma barreira à formulação de qualquer
planejamento estratégico. Duvido que, diante de um or-
ganograma como o atual, um presidente da República
consiga dizer o nome de todos os seus ministros. Cri-
am-se ministérios apenas com o objetivo de dividir até a
mínima parte para se empregar o máximo de pessoas.
Quando estive à frente de Minas e Energia, eram ape-
nas 16 ministérios. Todos os ministros tinham, sema-
nalmente, uma hora marcada com o presidente Médici.
Às vezes, no horário previsto, eu ligava para o presiden-
te e dizia: “Não tenho qualquer assunto mais urgente
para tratar hoje. O senhor tem alguma questão para con-
versar comigo?” E Médici respondia: “Hoje, não.” En-
tão eu não precisava ir ao Palácio, mas o espaço na agenda
estava reservado. Hoje, é impossível que o presidente
Lula tenha uma rotina de reuniões com seu corpo de
ministros. É inviável estabelecer uma política estratégi-
ca centralizada desta maneira, sem racionalidade admi-
nistrativa. A única saída é concentrar as funções em um
número menor de pastas.

Paralelamente, precisamos investir na eficiência das
máquinas governamentais, no treinamento das pessoas e
na modernização de metas. O investimento em novas tec-
nologias e na capacitação de recursos humanos é muito
pequeno se comparado ao que é aportado em obras. Mas
o Ministério da Fazenda sai cortando as verbas dos de-
mais Ministérios; e não corta as dele. Vou relatar um epi-
sódio que retrata o quanto os sistemas do governo ainda
são problemáticos. Fui chamado ao Ministério da Fazen-
da por causa de um suposto equívoco na declaração do
Imposto de Renda. Tudo porque, no espaço dedicado a
dependentes, esqueci de inserir o código relativo à mi-
nha mulher. Meu cálculo foi recusado porque tinha dedu-
zido um dependente, mas o sistema não reconhecia a exis-
tência desta pessoa. E isso, imagine-se, porque a Fazen-
da se modernizou.

A AMARRA DA LEGIFERAÇÃO
Assim que Luigi Einaudi foi eleito como o primeiro

presidente da Itália após a Segunda Guerra Mundial, os
jornalistas lhe perguntaram o que ele iria fazer para me-
lhorar a Assembléia Nacional, que estava paralisada pelo
habitual clima de instabilidade política do país. “Nada”,
disse ele. “Partindo do princípio de que cada lei escraviza
ainda mais os homens, quanto menos a Assembléia funcio-

DUVIDO QUE, DIANTE DE UM ORGANOGRAMA

COMO O ATUAL, UM PRESIDENTE DA

REPÚBLICA CONSIGA DIZER O NOME DE

TODOS OS SEUS MINISTROS
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nar, melhor. Como está, ela é um instrumento genial para
impedir que se façam novas leis.” O Brasil deveria se
refletir nesse pensamento de Einaudi. Nos últimos dezes-
sete anos, desde a Constituição de 1988, entre leis fede-
rais, estaduais e municipais, decretos e deliberações dos
órgãos reguladores, foram publicados simplesmente três
milhões de novas normas no país. É um número surreal.
Não há qualquer estratégia ou planejamento que sobrevi-
va à asfixia criada por esta sanha regulatória.

Um exemplo é o setor elétrico. A legislação ambiental
está sufocando novas possibilidades de investimento em
geração. Diversos projetos estão parados à espera de apro-
vação do Ibama e de órgãos ambientais estaduais. Perde-
mos a noção do que é fundamental ou indispensável em
termos legislativos. Deveríamos nos ater realmente ao que
é de suma importância. Mas qualquer assunto é logo con-
siderado premente e se faz uma lei a respeito. Na previ-
dência, é indispensável matar os velhinhos acima de 85
anos? Põe na lei. Por que acima deste limite? Porque esta é
a minha idade.

LANTERNA DOS AFOGADOS
O setor elétrico, por sinal, é um retrato nítido da

falta de uma política estratégica nacional. Em meio a tan-
tas leis, as privatizações das empresas de energia foram
realizadas sem a atmosfera regulatória adequada. Paga-
mos o preço até hoje. No início do primeiro mandato de
Fernando Henrique Cardoso, eu e José Luís Bulhões Pe-
dreira chegamos a apresentar uma série de propostas vi-
sando à formulação de um marco regulatório para o setor
elétrico, já com vistas à privatização que se anunciava.
Nosso trabalho, no entanto, perdeu-se em algum escani-
nho da burocracia.

Mas, desenvolvi o terrível cacoete de ajudar sem ser
chamado. No fim de 1998, elaborei, ao lado de Rai-
mundo Brito, um documento chamado “Política Ener-
gética Nacional”, com uma série de diretrizes para o
setor. Contamos também com a colaboração do profes-
sor Adilson de Oliveira, da UFRJ, e de Nuno Ribeiro
da Silva, que era ministro da Energia em Portugal por
ocasião da privatização do setor elétrico local. Não era
um paper sob a situação e as perspectivas para a área de
energia. Na verdade, procuramos traçar estratégias que
servissem de subsídio para a formulação de um planeja-
mento para o setor elétrico. A meta primordial, até hoje
não alcançada pelo governo, era assegurar o suprimento

de energia capaz de garantir o crescimento contínuo da
economia. Já naquele momento, alertávamos para a ne-
cessidade de um incentivo à diversificação da matriz
energética, com ênfase nas fontes renováveis. Ressalta-
mos também a importância da implantação de uma po-
lítica específica para o gás, notadamente no transporte e
na distribuição, algo fundamental não apenas para o au-
mento da produção energética, mas também para a via-
bilização de projetos industriais.

Neste documento, chegamos a apontar que, por falta
de planejamento, o Brasil estava prestes a sofrer um co-
lapso energético. Porém, o trabalho não teve qualquer
conseqüência prática. O governo optou por um modelo
inglês, buscando a economia de mercado em um setor
que é monopolista por natureza. O tempo não tardou em
mostrar o quanto o setor precisava de uma estratégia es-
pecífica. O prejuízo do Brasil com o racionamento de
energia chegou a 4% do PIB, como calculou, à época, o
deputado Delfim Netto.

DESDE A CONSTITUIÇÃO DE 1988, ENTRE LEIS

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, DECRETOS E

DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS REGULADORES, FORAM

PUBLICADOS TRÊS MILHÕES DE NOVAS NORMAS
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O ESTRATEGISTA DE LA MANCHA
A parte, o setor elétrico, era uma representação do

todo. Naquele momento, ficou latente que não apenas o
setor, mas o próprio Brasil carecia de um programa de
longo prazo com vistas ao crescimento econômico. Mais
uma vez por intromissão, e nunca por convocação, lan-
cei-me em uma insólita cruzada contra a falta de políti-
cas de desenvolvimento. Em uma manhã de sábado de
julho de 2000, teve início o que provavelmente foi a
última tentativa de se reunir personalidades públicas e
com responsabilidades políticas em busca do resgate dos
conceitos de estratégia e planejamento para um projeto
nacional. Fui ao encontro de Fernando Henrique Car-
doso, no Palácio Alvorada, levando um trabalho de ape-
nas duas páginas. Aprendi com o velho Otávio Frias,
antigo diretor da Folha de S. Paulo, a importância da
concisão. Quando alguém lhe entregava um texto com
mais de duas laudas, Frias nem começava a ler. Devol-
via-o ao autor sempre com a mesma determinação: “En-
curta isso!”. No documento entregue ao presidente, pro-

curei mostrar que o Plano Real era apenas meio e não o
fim. De fato, ele havia conseguindo derrotar a inflação,
estabelecer uma extraordinária e rara disciplina orça-
mentária e fiscal e lançar as bases para um programa de
modernização da economia e saneamento financeiro do
Estado. Porém, estabilidade monetária não podia ser o
objetivo do governo; era somente um importante com-
plemento. Como expus no documento, o fundamental
era a retomada de uma grande estratégia nacional, que
resultasse em um plano de ações em busca do desenvol-
vimento sustentável e eqüitativo e da melhoria na distri-
buição de renda.

Após uma longa conversa, o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso me perguntou então se eu estava disposto a
preparar um documento mais amplo, aprofundando os
pontos descritos naquelas duas páginas iniciais. Reuni-me,
então, a um grupo de 22 companheiros (ver lista completa
no fim deste depoimento), todos reconhecidamente com
notórias contribuições à gestão pública. Produzimos um
documento intitulado “Proposta de Estratégia Nacional de
Desenvolvimento”, com diretrizes que serviriam como base
para a formulação de um programa de planejamento visan-
do ao crescimento econômico e social.

Tive um segundo encontro com Fernando Henrique
Cardoso no Palácio da Alvorada – se a minha octogenária
memória não me trai, também em um sábado pela ma-
nhã – com o objetivo de apresentar-lhe o trabalho. Eu
deveria expor as propostas ao ministro da Fazenda, Pe-
dro Malan. Mas fui orientado por um assessor direto da
Presidência a encaminhá-las primeiramente ao próprio
Fernando Henrique, uma vez que não seria conveniente
“espalhar o assunto” antes que ele tomasse ciência do teor
do documento. Na minha presença, logo após passar os
olhos sobre o trabalho, Fernando Henrique Cardoso li-
gou para o ministro Pedro Malan com o pretexto de lhe
comunicar oficialmente aquela iniciativa – que até então,
na versão oficial, ele desconhecia. O presidente prome-
teu encaminhar-lhe o documento ainda naquele dia –
Malan, aliás, estava em seu gabinete no ministério. O
problema é que Malan já sabia de tudo. Naquela mesma
manhã, quando cheguei a Brasília, o ministro estava no
aeroporto esperando por sua filha, que vinha no mesmo
vôo. Ele me encontrou e perguntou: “Você vai falar com
o presidente, não? É sobre aquele trabalho, certo?” Ele
até pediu que eu adiantasse alguns pontos, mas pedi que
ele lesse primeiro e então conversaríamos a respeito.

NO DOCUMENTO ENTREGUE AO PRESIDENTE,

PROCUREI MOSTRAR QUE O PLANO REAL ERA

APENAS MEIO E NÃO O FIM

DEPOIMENTO
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GAVETAS DA HISTÓRIA
Depois daquele sábado, nunca mais tive qualquer re-

torno nem do presidente Fernando Henrique nem do mi-
nistro Malan sobre o trabalho, que certamente foi para o
arquivo-morto da História. Cabe ressaltar que não havia
nada nas propostas que agredisse a política econômica.
Curiosamente, algum tempo depois, Roberto Rodrigues –
hoje ministro da Agricultura, mas, naquele momento, sem
qualquer ligação com o governo – disse-me ter passado
por episódio semelhante. Ele havia coordenado um grupo
de trabalho que elaborou estratégias para o setor agrope-
cuário. Rodrigues entregou as propostas ao presidente
Fernando Henrique em uma sessão solene e nunca mais
conseguiu tratar do assunto com o governo. Ele até co-
mentou que chegou a ter um encontro com o presidente,
quando pretendia expor sua insatisfação pelo fato de o
documento não ter sido aproveitado, mas recuou. “É im-
possível discutir com Fernando Henrique”, me disse Ro-
berto Rodrigues. No meu caso, nem precisei testar o po-
der de sedução do presidente. Eu não tinha nada a recla-
mar. Ele não me pediu trabalho nenhum.

QUE SEJA VÁLIDO ENQUANTO VALE
O italiano Valfredo Pareto, um dos economistas que

mais admiro, escreveu um livro chamado Manual de Eco-
nomia Política. Ganhei esta obra de Jorge Kafuri, meu
antigo professor e, posteriormente, sócio na Ecotec – Ka-
furi, aliás, gostava tanto do Pareto que batizou seu filho
com o nome Valfredo. Li o livro pela primeira vez na dé-
cada de 40 e uma frase me chamou muito a atenção: “A
teoria é válida enquanto vale”. Parafraseando Pareto, como
os problemas do Brasil ainda são os mesmos, creio que
aquele trabalho feito no governo de Fernando Henrique
ainda é válido e atual. Portanto, talvez seja importante des-
cortinar o documento, observando mais à miúde algumas
de suas propostas.

O trabalho partiu exatamente da premissa de que,
apesar do esforço que havia sido despendido nas duas
décadas anteriores, cujo ponto culminante fora o Plano
Real, a sociedade brasileira ainda estava longe de alcan-
çar uma posição confortável. Na década de 70, o Brasil
atingiu altos índices de crescimento, alguns dos mais al-
tos se comparados a outros países em desenvolvimento, o
que permitiu a incorporação de parcelas significativas até
então à margem da economia de mercado. No entanto,
não fomos capazes de alterar substancialmente a tradicio-

nal má distribuição de renda, apesar de a desigualdade
no país conviver em um ambiente de intensa mobilidade
social – segundo dados de 1996, dois terços dos chefes
de família haviam melhorado seu status social se compa-
rados a seus pais.

Qualquer formulação de estratégias para o desenvolvi-
mento precisa identificar minuciosamente os empecilhos
já existentes. Foi um dos pontos que contemplamos naque-
le documento. Dividimos os obstáculos por sua natureza:
cultural, institucional e de infra-estrutura.

Os problemas de ordem cultural envolvem nosso inefi-
ciente sistema de educação fundamental, que se agrava ainda
mais diante da revolução tecnológica promovida por todas
as nações em desenvolvimento. Há uma flagrante falta de
preparo profissional da população já inserida no mercado
formal de trabalho. Essas deficiências de formação atra-
sam a absorção das novas tecnologias.

Na área institucional, é preciso ressaltar que a elimi-
nação de monopólios estatais na exploração de petróleo,

HÁ UMA FLAGRANTE FALTA DE PREPARO

PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO JÁ INSERIDA NO

MERCADO FORMAL DE TRABALHO
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nas telecomunicações, no setor elétrico e na mineração,
entre outros, permitiu expressivos investimentos nesses
segmentos, fundamentais para a expansão da economia.
Porém, a legislação brasileira ainda amarra o desenvolvi-
mento. As leis são vagas, obscuras, incompletas e imper-
feitas, criando um ambiente de insegurança. Também nos
debatemos há anos sobre o sistema tributário sem que se
obtenha qualquer avanço prático. A carga tributária acaba
gerando outros dois problemas de natureza institucional:
o crescimento da economia informal, que, por sua vez,
cria um nó à sustentabilidade da Previdência Social. O
déficit previdenciário dificulta o equilíbrio do orçamento
público e estimula a informalidade.

Outra questão institucional é a legislação trabalhista,
também um gerador de atividade informal. No Brasil, pra-
ticamente não existem formas flexíveis de contratação. Ou
se admite um funcionário no mercado formal, por meio
do vínculo empregatício convencional e absolutamente
oneroso, ou se utiliza a mão-de-obra informal. Muito se
fala, mas pouco se formula para resolver este problema.
Resultado: a informalidade já equivale a 60% da força de
trabalho no país. A maioria destas pessoas não terá apo-
sentadoria quando atingir a velhice e muito menos em caso
de incapacidade prematura. Por fim, identificamos como
o quarto obstáculo de natureza institucional: o difícil aces-
so ao crédito no país. Não há uma consistente política
para o fomento do setor industrial.

A infra-estrutura é um dos pontos mais dramáticos.
Vivemos o caos nas áreas de energia e de transportes, in-
capazes de dar suporte a um crescimento sustentado da
economia. No setor elétrico, como já frisamos, a carência
de um marco regulatório é letal. No atual ambiente, os
projetos em geração e transmissão engatinham, visto que
são investimentos de longo prazo de maturação.

Falta também uma política nacional de transportes. Em
relação às ferrovias, o caminho escolhido foi a privatiza-
ção das concessões e dos ativos operacionais sem o devido
acompanhamento de um planejamento estratégico para

estimular novos investimentos. A licitação das concessões
foi feita sem uma concepção dos eixos geoeconômicos.

O VÍRUS DO DESPERDÍCIO
Outro ponto para o qual pouco se atenta – e que abor-

damos no documento – é o desperdício. Esta é uma variá-
vel vital, explicação para algumas das dificuldades econô-
micas do país. Uma das formas mais graves de manifesta-
ção deste problema é o ciclo entre o manejo e a distribui-
ção de produtos agrícolas. Há uma enorme perda de grãos
durante o transporte. São igualmente significativos os pre-
juízos causados pelo desperdício na distribuição de ener-
gia elétrica e de água, questão agravada por um certo de-
sinteresse da população – salvo o período de racionamento
de energia.

É preciso ainda estabelecer estratégias para conter o
desperdício de recursos públicos. Este tipo de perda ocor-
re sob duas formas. Nas obras públicas, é comum a pro-
gramação de um número excessivo de projetos sem recur-
sos assegurados para a sua conclusão em tempo hábil, o
que resulta na extensão do tempo de execução e no aumen-
to dos custos. Nas despesas de custeio, por sua vez, o des-
perdício se manifesta nos programas sociais e assistenci-
ais, na maioria das vezes devido ao gerenciamento incom-
petente e à falta de auditoria contábil.

No plano de diretrizes, procuramos também estabele-
cer os trunfos do Brasil, sobre os quais é possível se erguer
um sólido programa estratégico de crescimento. Entre eles
estão a extensão geográfica do país, a força de trabalho, a
diversidade industrial e a vitalidade da iniciativa privada.

Relembrar este documento é uma oportunidade de
salientar, mais uma vez, a real necessidade do Brasil. De-
vemos trabalhar na formulação de uma estratégia nacional
que se aproveite das bases de estabilidade econômica e
fiscal já lançadas. O planejamento estratégico de longo prazo
é a maneira mais eficaz de o Brasil se reencontrar com o
crescimento sustentável. O desenvolvimento deve ser o
único fim de qualquer governo.

adleite@amchamrio.com.br

DEPOIMENTO
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FIGURA 1

O NOVO MAPA DO BRASIL
(Com os estados e os três territórios federais cujos processos de criação tramitam no Congresso Nacional)

Fonte: Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Elaboração: Datametrica / Fernando M. Dias
(www.datametrica.com.br)

NOTAS: As áreas em branco correspondem aos atu-
ais estados ou às partes dos mesmos que não serão
incorporadas a novos estados ou territórios. O Esta-
do do Araguaia não aparece no mapa, pois seu ter-
ritório está quase integralmente localizado no Mato
Grosso do Norte; parte do Aripuanã também se
confunde com o Mato Grosso do Norte.

Aquele 5 de maio de 2004 estava fadado a ser um dia histórico. O fundador e presidente
da Academia Imperatrizense de Letras havia preparado um texto de grande impacto, que ele iria ler em
pleno Congresso Nacional. Imperatriz – quem não sabe? – será a capital do Maranhão do Sul, quando o
estado for criado, como muitos sonham, na Academia e fora dela. Infelizmente, não houve o tal discurso,
pois a reunião da Frente Parlamentar para a Criação de Novos Estados e Territórios foi interrompida,
pouco depois de iniciada. Mais uma vez, os sul-maranhenses tiveram de esperar.

Vendo-se impedido de agitar Brasília com o poder das palavras, o orador frustrado publicou seu texto
na internet. Com o que, além de criador da Enciclopédia de Imperatriz e de outras obras que, um dia,
serão notadas, ele se tornou, também, autor de um “discurso não pronunciado”.

Ah, se pronunciado ele tivesse sido! Os deputados e senadores ficariam sabendo que
“a redivisão territorial do Brasil é a mais rápida, mais garantida, mais cidadã das medidas desenvol-

vimentistas. A sensação de pertencença otimiza energias que promovem a ascensão de um povo. Respal-
dados por argumentações pré-conceituais senão preconceituosas, alguns políticos usam de sua influência
para amarrar o futuro de muitas populações ao mourão do atraso. Preconceito, senhores, preconceito!”1
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1. Em http://www.maranhaodosul.com/artes15.htm.
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MUDANDO O MAPA DO BRASIL
Curiosa, essa Frente Parlamentar para Isso e Aquilo. Além de não concluir as sessões que

inicia, sua ênfase na criação de novos estados parece implicar que existiria alguém favorável a
criar estados velhos. Não existe. Pelo menos, não no caso dos 18 estados e três territórios cujos
processos de criação já foram iniciados e estão tramitando no Congresso. Uma idéia de como
ficará o mapa do Brasil, se todos eles forem aprovados, é dada na Figura 1.

Na verdade, no atual estágio, os projetos que tramitam no Congresso se referem apenas à
convocação de plebiscitos. Há um ritual para a criação de estados (Constituição Federal, art.
18, par. 30 e art. 48, inciso VI; Lei 9709/98) que começa com a apresentação de um Projeto
de Decreto Legislativo (na Câmara ou no Senado) convocando a população da unidade fede-
rativa que se pretende dividir a opinar sobre o assunto. Se o resultado do plebiscito for favorá-
vel ao desmembramento, é necessária a apresentação, em qualquer das duas Casas do Congres-
so, de um Projeto de Lei Complementar versando sobre a matéria específica que foi objeto da
consulta. A Assembléia Legislativa de cada estado envolvido na mudança precisa ser ouvida,
embora não tenha poder de veto (ou de “vinculação”) sobre as decisões do Congresso Nacio-
nal. Finalmente, aprovado o Projeto de Lei Complementar, é necessária a sanção presidencial,
para tornar efetiva a criação do estado.2

Percorridos todos esses trâmites, o que pode demorar, mas tende a ocorrer, o Amazonas
seria dividido em mais cinco estados: Rio Negro, Solimões, Uirapuru, Juruá e Madeira. Cada
um deles tem uma grande extensão territorial, como se vê no mapa. Mas todos são pequenos,
em termos econômicos ou demográficos. O mais populoso – o Estado do Juruá – tem 253 mil
habitantes. O Pará cederia território para os estados de Tapajós, Xingu e Carajás e para o
Território Federal do Marajó; o Mato Grosso incorporaria três novos estados (Mato Grosso do
Norte, Araguaia, Aripuanã) e um território (Pantanal). Este último, entretanto, tomaria a
maior parte de suas terras do Mato Grosso do Sul. Alguns dos estados que seriam desmembra-
dos do Pará têm maior peso demográfico e, sobretudo, econômico que os nascidos do Amazo-
nas. É o caso, sobretudo, de Carajás – leia-se, Companhia Vale do Rio Doce –, com seu quase
1 milhão de habitantes e um produto interno bruto de mais de R$6 bilhões. Dos estados que
ocupam território hoje pertencente ao Mato Grosso, o maior em extensão, população e PIB é
o Mato Grosso do Norte.
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2. Nem a Constituição Federal, nem a legislação infra-constitucional exigem um estudo de viabilidade fiscal e
econômica como pré-requisito para a criação de estados. Existe uma Proposta de Emenda à Constituição, da
deputada Vanessa Grazziotin (PC do B-AM), que estabelece esta exigência. Como sói acontecer, carecendo do
apoio decidido do Governo, esta PEC tem reduzida probabilidade de, sequer, ser jamais votada em plenário.
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São Paulo abrigaria São Paulo do Leste, que não fica no Leste, mas no Norte, fazendo fronteira
com Minas Gerais. A Guanabara voltaria a existir, expandida, em relação aos seus limites de 1960 a
1974: além do Rio de Janeiro, integrariam o novo estado os municípios de Niterói, Itaguaí, Seropédica,
Piraí, Rio Claro, Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati. O que restasse do atual Rio de Janeiro manteria
o mesmo nome, mas teria sua capital transferida para Campos dos Goitacazes. Parece um ato falho, uma
tentativa de devolver o casal reinante ao seu lugar de origem. Será?

No Nordeste do Brasil, a Academia Imperatrizense de Letras poderia, finalmente, ter a sede na
capital do Estado, no caso, o Maranhão do Sul; metade do Piauí também ganharia autonomia, com a
criação do Gurguéia. São áreas prósperas, diga-se de passagem, recentemente abertas para a agricultura
moderna, produtora de grãos, exportadora. O oeste da Bahia, onde há municípios dinâmicos e outros,
estagnados, tornar-se-ia o Estado do Rio São Francisco. O município do Oiapoque, no Amapá, passaria
a ser território federal.

Haveria uma Minas Gerais do Norte, englobando as áreas mais pobres daquele estado, na fronteira
com a Bahia. Finalmente, seria criado o Planalto Central, com municípios tomados de Minas e Goiás,
vizinhos a Brasília. Com isso, o entorno do Distrito Federal, talvez uma futura Baixada Fluminense,
deixaria de ser um problema para se tornar, se não uma solução, pelo menos, um estado.

Em população, a menor das novas unidades políticas seria o Território Federal do Oiapoque, com
apenas 13 mil habitantes; a maior – São Paulo do Leste – teria 8 milhões. Outro estado grande, em
número de habitantes, seria a Guanabara, com quase 7 milhões. Pelo mesmo critério, o menor dos novos
estados seria o Rio Negro, com apenas 75 mil habitantes. O maior Produto Interno Bruto seria o de São
Paulo do Leste, com quase R$113 bilhões; a Guanabara teria um PIB, também muito alto, de R$72
bilhões. Em compensação, dentre os novos estados, o Rio Negro teria um Produto Interno Bruto de
apenas R$170 milhões.3

A maior parte das novas unidades da federação ocuparia áreas pobres, em relação aos seus
próprios (atuais) estados. O PIB per capita do conjunto de municípios que integram o projetado Soli-
mões é de apenas 26% do PIB per capita do Amazonas. Incidentalmente, o produto por habitante neste
estado é elevado devido, sobretudo, à enorme concentração de incentivos fiscais em Manaus. Desmem-
brando-se do seu estado atual, a região do Solimões (e as outras, que estão em situação semelhante, no
Amazonas) perderá boa parte de sua receita oriunda de repasses do ICMS. A regra de que os novos
estados ocupam áreas mais pobres não vale, entretanto, para Carajás, no Pará, e Aripuanã, no Mato
Grosso. Seus PIBs per capita são substancialmente maiores do que os dos respectivos estados, tais como
existem hoje.

Cidades como o Rio de Janeiro (5,8 milhões de habitantes), Campinas (969 mil) e Santarém (263
mil), nacional ou regionalmente importantes, estão na lista das que mudariam de estado; no outro
extremo, mesmo as maiores cidades do futuro Estado do Rio Negro (São Gabriel da Cachoeira e Barce-
los, ambas no atual Amazonas) não chegam a ter 25 mil habitantes, cada.4
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3. A tabela 1 mostra a relação completa dos novos estados e território, assim como dados demográficos e econômicos sobre os mesmos.

4. A tabela 2 traz informações demográficas e econômicas sobre as principais cidades em cada um dos possíveis futuros estados.

GEOGRAFIA ALGÉBRICA



121OUTUBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2005

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

NOVOS ESTADOS NO DISCURSO POLÍTICO
Mudanças no mapa político-administrativo do País da magnitude das que estão na pauta do Congresso não

deveriam ser feitas sem uma avaliação a mais precisa possível de seus custos e benefícios potenciais. Mas o risco é que
o sejam, pois o discurso dos deputados e senadores que defendem a criação de estados baseia-se apenas em argumen-
tos, na melhor das hipóteses, verossímeis, quando não, francamente, falaciosos. Embasamento técnico, nem pensar.

O senador Leomar Quintanilha, por exemplo, tem lá suas razões para querer criar estados. Ele diz defender
“a redivisão territorial (...) em razão, principalmente, do grande vazio demográfico de grandes extensões desocu-

padas que este país tem, ressentindo-se principalmente as populações que habitam as regiões remotas e mais distantes
do que chamo de ausência de poder – a falta de presença institucional dos governos”. (Discurso no Senado federal,
15/12/2004)

É o argumento mais repetido: as grandes distâncias impediriam os governos de se fazerem presentes em todos os
lugares onde deveriam estar. Faz algum sentido. Mas, se levada ao extremo, essa linha de raciocínio terminaria por
defender a divisão do Brasil em dois, três países. Ou a “presença” do governo federal não é importante, apenas a do
estadual? Por outro lado, se a União pode ter sua capital a 5.000 km de distância, por que a sede do governo estadual
não pode ficar, digamos, a 2.500 km do ponto mais longínquo do seu território? E os municípios? Eles não existem,
exatamente, para que o governo esteja próximo do cidadão?

Em outros casos, a defesa parlamentar do desmembramento é feita com base em afirmativas de causa e efeito, no
mínimo, duvidosas. Papaléo Paes, também senador, é de opinião que

“na década de 40, o atual estado do Amapá foi desincorporado do Pará, passou a ser um território federal.
Pergunto: como aquela parte do Pará estaria atualmente, se tivesse continuado anexada ao Pará? Teria o desenvolvi-
mento de hoje?” (Aparte ao discurso do Senador Leomar Quintanilha, 15/12/2004)
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FIGURA 2

Novos Estados e Territóiros Alinhados Segundo a População

Fontes: Senado Federal, Câmara dos Deputados e IBGE

NOTA: (T) significa território federal; os demais nomes que aparecem na figura 2 são de
possíveis novos estados.
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Tudo bem. Mas, afinal, que desenvolvimento tem o Amapá, hoje? A pergunta do senador Papaléo poderia,
facilmente, ser revertida: tivesse o Amapá permanecido como parte do Pará, não teria ele experimentado o desen-
volvimento que ele não tem, hoje? O município paraense de Paraupebas, por exemplo, nunca se separou do seu
estado (hoje, há quem queira fazê-lo). Apesar disso, o produto per capita de Paraupebas é quase três vezes maior que
o do Macapá. Seria isso prova de que a não-divisão aumenta o PIB?

Outro exemplo de idêntica falácia vem de Mozarildo Cavalcanti, para quem,
“o mesmo poderíamos dizer sobre o Tocantins. No passado, quando ainda constituía parte de Goiás, aquela

região representava algo em torno de 4% apenas da arrecadação total do estado. Hoje, se os dois estados se
juntassem, Tocantins responderia por algo em torno de 47% ou mais da arrecadação do então Estado de Goiás.
Isso demonstra cabalmente o acerto da divisão territorial”. (Discurso no Senado Federal, 11/03/2002)

Tocantins cresceu, economicamente, como todo o cerrado brasileiro, em grande medida porque as pesquisas
da Embrapa tornaram possível a ocupação daquele vazio demográfico com a agricultura de grãos de larga escala.
É verdade que a grande canalização de recursos públicos para o novo estado permitiu a criação de uma infra-
estrutura, sem a qual o agronegócio ali não teria podido prosperar. Mas não foi a divisão em dois do antigo Goiás
que causou a aceleração do crescimento da sua parte Norte. Foi, sim, a pesquisa tecnológica, aliada ao afluxo de
investimento público, para o qual, é verdade, a necessidade de equipar o novo estado tornou-se excelente pretexto.

Só que, como o trabalho da Embrapa já não recebe mais o apoio que merece (portanto, já não dá tantos frutos
como outrora) e como dinheiro não brota em geração espontânea, o que aconteceu em Tocantins dificilmente
seria repetido em 18 estados e três territórios, criados quase ao mesmo tempo. Mais provável é que sobreviesse o
caos, em todos eles. Especialmente naqueles sem a mínima base econômica em que se pudessem sustentar.
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Vez por outra, os defensores da criação de estados apelam para o argumento geopolítico da
necessidade de vigiar melhor as fronteiras do país. É, ainda, Mozarildo Cavalcanti quem nos diz:

“em países como a Colômbia, existem conflitos seriíssimos que envolvem não só a guerrilha, como
o narcotráfico e o contrabando de armas naquela imensa fronteira. Nada mais importante e justo do que
tratar da criação de uma Unidade da Federação ali”.5

Mas, se a responsabilidade de vigiar as fronteiras é do governo federal, de que adiantará criar um
estado próximo a elas? O problema poderia ser reduzido sem nenhuma mudança na divisão política do
País. Bastaria que a União levasse a segurança, seja interna, seja externa, mais a sério do que o tem feito,
ultimamente.

A verdade é que o discurso parlamentar em defesa dos novos estados não ajuda muito, em nenhuma
de suas três versões. Existe a clara necessidade de estudos técnicos que permitam fundamentar melhor a
decisão política. Nos últimos anos, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado vêm produzindo
alguns trabalhos úteis, porém escassos, sobre o assunto. Persiste, contudo, o reconhecimento de que
muito mais precisa ser feito. Como lembrou o jornal Estado de Minas (24/5/204):

“Até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, no seu programa de governo para a região,
fazer “estudos detalhados” para subsidiar o Congresso na votação das novas unidades federadas.”

Mau sinal. Quando a solução de um problema depende de “o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva”
fazer “estudos detalhados”, mais provável é que o problema aumente do que diminua.6

OS CUSTOS FINANCEIROS
Criar estados, com certeza, tem custos, mas também tem, em alguns casos, benefícios. Mato Grosso

do Sul, nascido em 1977, e Tocantins, em 1989, custaram caro, porém são, geralmente, considerados
casos de sucesso – e não apenas por deputados e senadores guiados por considerações eleitoreiras. Não
é impossível que isso seja verdadeiro, embora ninguém jamais tenha se preocupado em estudar o assun-
to com o “detalhamento” prometido pelo presidente.

Os custos são, sobretudo, financeiros. De instalação e de manutenção. Um novo estado precisa de
edifícios onde despachem o governador e secretários e onde trabalhem os funcionários que trabalham,
além dos outros. Precisa de carros – em casos extremos, de aerolulas – que transportem as autoridades
e os que, mesmo não tendo autoridade alguma, necessitem se deslocar a serviço. Há de haver as sedes da
Assembléia Legislativa, dos tribunais federais e estaduais, dos cartórios, do Ministério Público. Depois
disso tudo feito, será preciso pagar as contas de água, luz, energia, gasolina e, sobretudo, os salários.
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5. No site “Cidades do Brasil”, julho de 2000. http://www.cidadesdobrasil. com.br/cgi-cn/news

6. A promessa, naturalmente, não foi cumprida. Mas, se o Presidente não fez “estudos detalhados” sobre coisa nenhuma, outros
o fizeram. Alguns dos trabalhos produzidos pela Consultoria Legislativa da Câmara Federal (disponíveis na internet
www2.camara.gov.br/internet/ publicacoes/estnottec) são: Ana Tereza Sotero Duarte, “Divisão territorial dos estados brasi-
leiros: Benefícios e perdas para o estado de origem e perspectivas para os novos estados”, junho de 2003; Verônica Maria
Miranda Brasileiro, “Plebiscito para a criação do Território Federal do Marajó”, agosto de 2003; Ana Tereza Sotero Duarte,
“Divisão territorial do Estado do Amazonas”, março 2005. A Consultoria Legislativa do Senado produziu o trabalho de
Cláudia Cristina “Impacto da nova redivisão territorial na geração de riquezas, desenvolvimento e administração”, novembro
de 2002 (disponível em http://www.senado.gov.br/web/conleg/artigos/economicas/Impactode Nova.pdf) Fora do Legislati-
vo, outros estudiosos também têm tratado do assunto. Um exemplo é Rita de Cássia Nonato e Márcio Cataia, “Manifestações
territoriais da crise da federação brasileira: propostas de criação de novos estados” (http://www.igeo.uerj.br/VICBG-2004/
Eixo5/e5%20210.htm). O segundo autor é professor da Universidade de Campinas em São Paulo (do Leste?)
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Construção e equipamentos de prédios à parte, ou seja, mesmo depois de passada a fase inicial de
instalação do estado ou território, a experiência mostra que, ao se repartir uma unidade federativa em duas, as
despesas públicas tendem a aumentar. Esse processo foi bem estudado no caso da febre de criação de municí-
pios que ocorreu, sobretudo, nos dez anos seguintes à redemocratização de 1985, até que a Emenda Constitu-
cional n0 15, de 1996, tirou dos estados a competência de regular o assunto.7

O município que sofre desmembramento (e o mesmo tende a ocorrer com os estados) nunca cede à nova
unidade a parcela de seu funcionalismo que seria proporcional à população perdida. O novo município, por-
tanto, contrata novos funcionários, enquanto o antigo não se livra dos seus. Isso sem falar do que tem, mesmo,
de ser duplicado: no caso dos estados, governador, vice, secretários, deputados estaduais e federais, senadores,
juízes, desembargadores, procuradores.8

O que ocorre é, na verdade, pior do que o simples aumento de gastos. Num sentido importante, elevam-
se as despesas ruins, em detrimento das boas. Ou seja, os custos que não podem deixar de crescer se referem a
atividades-meio – administrativas ou de representação política. Se as despesas com a prestação de serviços (e
o investimento público, passada a fase inicial de instalação) irão, também, aumentar, nos novos estados, em
comparação com os gastos que eram feitos, no mesmo território, na situação anterior, depende de outros
fatores. Como, em regra, a criação de um município ou estado não altera as receitas públicas totais – sobretu-
do, no caso de estados ou municípios fiscalmente inviáveis – é certo que haverá mais despesas administrativas,
porém duvidoso que também cresçam os gastos com prestação de serviços ou com investimentos.

Não é fácil estimar a quanto montariam esses gastos administrativos adicionais. Mas eles não seriam
pequenos. Um cálculo simples pode ser feito admitindo que cada novo estado venha a ter uma despesa anual
(apenas nas funções Legislativa, Judiciária, de Administração e de Segurança Pública) equivalente à metade

dos gastos, nessas mesmas funções, da unidade federada que vier a ceder território. Nesse caso, cada um dos
cinco estados tirados do Amazonas teria um custo anual de R$461 milhões; São Paulo do Leste custaria R$6,2
bilhões. Em conjunto, os 18 novos estados acrescentariam R$16 bilhões por ano às despesas públicas do país.

Deve ser notado que se trata de um cálculo grosseiro. Mas, provavelmente, não de uma subestimativa.
Despesas inevitáveis, como os custos de representação dos novos estados no Congresso Nacional, foram deixa-
das de lado. Alguém poderia argumentar que R$16 bilhões por ano não são muito – meros 15% do que o
Governo Federal paga de juros sobre sua dívida. Mas, com os juros no Brasil pouca coisa se compara. Em
compensação, R$16 bilhões por ano são mais do que o Governo Federal gasta, por exemplo, em investimento.9

7. Como a Emenda 15/96 estabeleceu a exigência de Lei Complementar federal para determinar as novas condições de criação dos
municípios, a partir de 1996 o Supremo Tribunal Federal, sempre que instado a opiniar, passou a interditar a criação de municípios,
alegando a inexistência daquela lei. Assim, a onda de criação de municípios que infestou o País foi estancada, em meados da década
de noventa. Resta saber se a próxima tsunâmi será a de criação de estados.

8. Para as causas e conseqüências do desmembramento de municípios, ver, entre outros, G. Maia Gomes y M. C. Mac Dowell, “Los
eslabones frágiles de la descentralización: observaciones sobre las finanzas de los municipios brasileros, 1995", III Seminario
Internacional Federalismo y Gobiernos Locales, La Plata, Universidad Nacional de la Plata, 1998; G. Maia Gomes e M. C. Mac
Dowell, “Descentralização política, federalismo fiscal e criação de municípios: nem sempre o que é mau para o econômico é bom
para o social”, Brasília, IPEA, Texto para Discussão n. 706, fevereiro de 2000.

9. G. Maia Gomes, “Desenhando às cegas” (Sobram propostas e faltam argumentos sólidos para criar estados e território), Rio de
Janeiro, CNI, Revista Indústria Brasileira, junho de 2005. Corre a lenda de que a Secretaria de Política Econômica, do Ministério
da Fazenda, teria feito um estudo mostrando que a criação do Mato Grosso do Sul custou (em despesas de instalação, apenas)
R$800 milhões e a do Tocantins R$1,1 bilhão aos cofres públicos. (Ver, por exemplo, “Novo estado tem custo alto para contribu-
inte”, Agência Estado, 21/10/2001, disponível em http://www.copa.esp.br/agestado/noticias/ 2001/out/21/107.htm). Mas nin-
guém parece ter jamais visto tal estudo; quem o cita, repete a citação de um terceiro, que transcreve um quarto, e assim por diante.
A Secretaria de Política Econômica, em seu site na internet, desconhece o assunto.
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REPRESENTAÇÃO NO CONGRESSO
Mas não se medem apenas em dinheiro os possíveis custos da criação de estados. Existe aí uma questão

complicada, relativa ao pacto federativo. Como se sabe, o princípio da federação constitui um contrapeso à
noção democrática mais radical, segundo a qual são legítimas, unicamente, as decisões amparadas na von-
tade da maioria dos eleitores. Numa federação, os estados têm, em muitos casos, representação paritária,
independente de serem grandes ou pequenos. É o que ocorre no Brasil, onde há três senadores para cada
estado. Politicamente, portanto, no Senado Federal, Rondônia conta tanto quanto Minas Gerais.

Considerando todos os estados hoje existentes, cada senador representa, em média, pouco mais de dois
milhões de pessoas. Mas há grandes disparidades: um senador de São Paulo responde por 12 milhões de
habitantes, enquanto um de Roraima representa, apenas, 100 mil. E este não é o único caso. Na tabela 3, a
coluna “Senador por Habitante” (fazendo a média brasileira igual a 100) mostra isso: São Paulo tem um
índice de 17 – ou seja, seu coeficiente de representação no Senado é de apenas 17% da média brasileira; já
Roraima, no outro extremo (índice igual a 1.939), tem 19 vezes mais senadores por habitante do que a
média do país. Esses são exemplos extremos, mas há muitas outras disparidades. Todos os estados do Norte
e do Centro-Oeste estão, hoje, sobre-representados, no sentido de que seus índices de “Senador por Habi-
tante” são superiores a 100. No Nordeste, apenas os três estados mais populosos (Ceará, Pernambuco e
Bahia) têm representação inferior à média brasileira; os outros seis fazem companhia aos estados do Norte
e do Centro-Oeste. O índice “Senador por Habitante” de São Paulo, na situação hoje existente, é 114 vezes
maior que o de Roraima, para tomar os dois casos extremos.
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O problema, embora menos intensamente, também existe na Câmara Federal onde, em princípio, a
representação seria proporcional à população de cada estado. A imposição de números mínimo (oito) e máxi-
mo (70) de deputados por estado, entretanto, introduz assimetrias na quantidade de eleitores ou habitantes que
cada deputado federal representa. Na situação presente, ou seja, com os 26 estados mais o Distrito Federal, São
Paulo (37 milhões de habitantes), é o estado mais populoso, com direito ao número máximo de deputados
permitido pela Constituição. Isso significa que cada deputado paulista representa, hoje, 529 mil habitantes. Já
o estado (atualmente) com menor população, Roraima, tem 325 mil habitantes e oito deputados, ou um depu-
tado para cada 40 mil habitantes. O número de habitantes que um deputado federal de São Paulo representa é,
assim, 13 vezes maior que o número de habitantes de Roraima representados por cada um de seus deputados na
Câmara.

Esse cálculo mostra que há disparidades de representação na Câmara, mas ele também confirma que a
assimetria é mais acentuada no Senado. E acontece que, se 16 dos 18 projetos de criação de estados atualmente
em tramitação no Congresso forem aprovados (estão excluídos desses cálculos os casos do Araguaia e Aripuanã
porque seus territórios e populações se confundem, em larga medida, com os pretendidos pelo Mato Grosso do
Norte), as disparidades se tornarão ainda mais acentuadas. O total de senadores passaria dos atuais 81 para
129, cada um representando, em média, 1,3 milhão de habitantes. Mas um senador do Estado do Rio Negro
representaria 25 mil habitantes (índice de “Senador por Habitante” igual a 5.266), enquanto um de Minas
Gerais representaria cinco milhões de pessoas (índice igual a 26). Todos os estados do Norte, e a maioria dos
do Nordeste e do Centro-Oeste, continuaram a ser sobre-representados. E haveria, especialmente no Norte,
muito mais estados. A relação entre o maior e o menor índices de “Senador por Habitante” passaria de 114
(São Paulo em relação a Roraima, na situação atual) para 376 (São Paulo em relação ao Rio Negro, após
criados os 16 estados incluídos no exercício).
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FIGURA 3

Índice de Senador por Habitante (Brasil = 100)
Situação após a criação dos 18 estados

Fontes: Senado Federal, Câmara dos Deputados e IBGE
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TABELA 1

Dados Demográficos e Econômicos dos Novos Estados

POPULAÇÃO DO NOVO PIB PER CAPITA
ESTADO COMO % DA PIB TOTAL PIB PER CAPITA 2002 COMO %

ESTADO DE POPULAÇÃO POPULAÇÃO DO ESTADO 2002 2002 DO PIB p.c. DO
ORIGEM TOTAL DE ORIGEM (2000) (R$ 1.000) (R$) ESTADO DE ORIGEM

Rio Negro (E) AM 74.990 2,7 170.335 2.415 29
Solimões (E) AM 167.833 6,0 349.716 2.215 26
Uirapuru (E) AM 154.526 5,5 345.315 2.375 28
Juruá (E) AM 253.145 9,0 1.846.012 7.292 87
Madeira (E) AM 181.209 6,4 397.884 2.334 28
Tapajós (E) PA 773.413 12,5 3.172.422 4.350 112
Xingu (E) PA 235.203 3,8 716.339 3.230 83
Carajás (E) PA 965.095 15,6 6.121.763 6.728 173
Marajó (T) PA 379.203 6,1 839.971 2.349 60
Oiapoque (T) AP 12.886 2,7 66.375 4.833 92
Mato Grosso do Norte (E) MT 767.547 30,6 5.254.249 7.140 105
Araguaia (E) MT 407.777 16,3 2.351.931 6.016 89
Aripuanã (E) MT 409.376 16,3 3.786.450 9.647 142
Pantanal (T)* MT e MS 510.424 11,1 2.943.819 6.015 89
Planalto Central** GO e MG 888.264 17,8 3.523.035 4.188 79
Maranhão do Sul (E) MA 1.097.418 19,4 2.397.653 2.272 117
Gurguéia (E) PI 452.905 15,9 682.177 1.545 73
Rio São Francisco (E) BA 794.934 6,1 2.663.747 3.438 74
Minas Gerais do Norte MG 2.595.750 14,5 8.107.266 3.229 48
São Paulo do Leste SP 8.150.331 22,0 102.891.357 13.154 116
Guanabara (E) RJ 6.676.656 46,4 72.433.407 11.196 98
Fonte: IBGE / Elaboração do autor

*População do território em relação à população conjunta dos dois estados; PIB p.c. do território em relação ao PIB pc do MT

**População do território em relação à população conjunta dos dois estados; PIB p.c. do território em relação ao PIB pc de GoiásT

Na Câmara, São Paulo continuaria a ter a maior representação, mesmo com a perda de parte
de sua população para São Paulo do Leste. Cada deputado paulista passaria a representar 413 mil
habitantes. Mas apareceriam casos como o do Território Federal do Oiapoque, com seus 12 mil
habitantes e, como manda a Constituição, quatro deputados – ou seja, um deputado federal para cada
três mil habitantes. O Estado do Rio Negro, com a menor população, teria oito deputados, o número
mínimo constitucional, cada um deles representando 9 mil habitantes. A quantidade de habitantes
representada por um deputado de São Paulo seria, assim, 46 vezes maior que a de Rio Negro; 136
vezes maior que a do Oiapoque. Ou seja, as disparidades, ao menos para esses casos, aumentariam
muito também na Câmara, com a criação dos estados e territórios.

É claro que essas mudanças não seriam vistas com tranqüilidade nos estados do Sul e Sudeste, cujo
poder no Senado (e também na Câmara dos Deputados, um pouco menos intensamente) seria reduzi-
do, quando comparado à situação atual. E nem se falou ainda da redistribuição dos impostos federais,
assunto, potencialmente, explosivo: a redivisão do FPE, o Fundo de Participação dos Estados (95%
do qual são distribuídos em proporção direta da população e inversa da renda per capita dos partici-
pantes) também causaria disputas importantes, que poderiam ameaçar a estabilidade da federação.
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TABELA 2

Dados Demográficos e Econômicos das Principais Cidades dos Novos Estados
NOVO ESTADO (E) PIB PER CAPITA
OU TERRITÓRIO (T)/ ESTADO POPULAÇÃO PIB TOTAL 2002 2002
MAIORES CIDADES DE ORIGEM TOTAL (R$1000) (R$)
Rio Negro (E) AM 74.990 170.335 2.415

São Gabriel da Cachoeira AM 29.947 48 722 1 540
Barcelos AM 24.197 54 032 1 967

Solimões (E) AM 167.833 349.716 2.215
Tabatinga AM 37.919 94 973 2 350
Santo Antônio do Içá AM 28.213 34 950 1 129
Benjamin Constant AM 23.219 55 372 2 266

Uirapuru (E) AM 154.526 345.315 2.375
Lábrea AM 28.956 64 038 2 292
Boca do Acre AM 26.959 78 231 2 850
Eirunepé AM 26.074 62 278 2 265

Juruá (E) AM 253.145 1.846.012 7.292
Coari AM 67.096 1 392 463 18 774
Tefé AM 64.457 148 075 2 208
Fonte Boa AM 31.509 85 611 2 624

Madeira (E) AM 181.209 397.884 2.334
Maués AM 40.036 78 234 1 845
Manicoré AM 38.038 79 207 2 080
Humaitá AM 32.796 100 673 3 216

Tapajós (E) PA 773.413 3.172.422 4.350
Santarém PA 262.538 645 114 2 406
Monte Alegre PA 61.334 160 772 2 539
Oriximiná PA 48.332 459 918 9 081
Almeirim PA 33.957 481 343 14 110
Medicilândia PA 21.379 323 459 14 776

Xingu (E) PA 235.203 716.339 3.230
Itaituba PA 94.750 219 974 2 304
Altamira PA 77.439 305 784 3 785

Carajás (E) PA 965.095 6.121.763 6.728
Marabá PA 168.020 732 497 4 037
Tucuruí PA 73.798 1 152 003 14 501
Paraupebas PA 71.568 1 026 232 12 632

Marajó (T) PA 379.203 839.971 2.349
Breves PA 80.158 153 342 1 857
Portel PA 38.043 126 253 3 107

Oiapoque (T) AP 12.886 66.375 4.833
Oiapoque AP 12.886 66 375 4 833

Mato Grosso do Norte (E) MT 767.547 5.254.249 7.140
Sinop MT 74.831 500 025 5 817
Alta Floresta MT 46.982 235 189 4 994
Juína MT 38.017 173 298 4 489
Sorriso MT 35.605 570 315 13 765

Araguaia (E) MT 407.777 2.351.931 6.016
Sinop MT 74.831 500 025 5 817
Guarantã do Norte MT 28.200 122 719 4 041
Colíder MT 28.051 159 617 5 796

Aripuanã (E) MT 409.376 3.786.450 9.647
Alta Floresta MT 46.982 235 189 4 994
Juína MT 38.017 173 298 4 489

Pantanal (T) MT e MS 510.424 2.943.819 6.015
Corumbá MS 95.701 704 930 7 208
Cáceres MT 85.857 300 773 3 538
Aquidauana MS 43.440 174 548 3 912
São Gabriel do Oeste MS 16.821 321 314 17 659

Planalto Central (E) GO e MG 888.264 3.523.035 4.188
Luziânia GO 141.082 745 806 4 690
Águas Lindas GO 105.746 214 360 1 646
Valparaíso de Goiás GO 94.856 217 175 2 046
Unaí MG 70.033 575 528 7 944
Cristalina GO 34.116 387 446 10 543

Maranhão do Sul (E) MA 1.097.418 2.397.653 2.272
Imperatriz MA 230.566 489 051 2 114
Açailândia MA 88.320 481 554 5 052
Barra do Corda MA 78.147 93 408 1 200
Balsas MA 60.163 192 469 2 940

Gurguéia (E) PI 452.905 682.177 1.545
São Raimundo Nonato PI 26.890 46 401 1 666
Guadalupe PI 10.308 62 072 5 880

Rio São Francisco (E) BA 794.934 2.663.747 3.438
Barreiras BA 131.849 679 094 5 526
Casa Nova BA 55.730 130 547 2 240
Correntina BA 30.583 173 796 5 549
São Desidério BA 19.006 378 230 19 892
Minas Gerais do Norte MG 2.595.750 8.107.266 3.229
Montes Claros MG 306.947 1 703 618 5 270
Teófilo Otoni MG 129.424 502 084 3 902
Pirapora MG 50.300 400 930 7 795
São Paulo do Leste SP 8.150.331 102.891.357 13.154
Campinas SP 969.396 10 820 585 10 774
Ribeirão Preto SP 504.923 4 062 181 7 720
São José do Rio Preto SP 358.523 2 628 612 6 906
Piracicaba SP 329.158 3 949 570 11 494
Paulínia SP 51.326 4 747 272 85 504

Guanabara (E) RJ 6.676.656 72.433.407 11.196
Rio de Janeiro RJ 5.857.904 62 862 104 10 537
Niterói RJ 459.451 3 914 694 8 398
Angra dos Reis RJ 119.247 2 137 858 16 584
Itaguaí RJ 82.003 1 118 153 12 802

Fontes: Câmara dos Deputados; Senado Federal e IBGE / Elaboração do autor

BENEFÍCIOS DA REDIVISÃO
Nada disso, nem os custos financeiros, nem os

problemas com a representação política dos esta-
dos, nem os perigos implícitos na revisão dos coe-
ficientes do FPE, significa que a redivisão territo-
rial deva, necessariamente, ser evitada, devido aos
abalos que pode causar às finanças públicas e ao
pacto federativo. É possível fazer, também, uma
contabilidade de benefícios resultantes de alguns
projetos específicos de criação de estados.

Pelo lado fiscal, a redivisão (quando contem-
plar o caso de regiões economicamente dinâmicas,
porém distantes dos centros de decisão estadual),
pode significar, sim, um estímulo à atividade eco-
nômica na área que se tornar estado – e isso se
refletiria no aumento do produto interno bruto e
da arrecadação tributária global. Ou seja, no ba-
lanço de receitas e despesas públicas, o resultado
da criação do estado pode até ser positivo. Mas
isso tem de ser determinado caso a caso.

Sob o ângulo dos equilíbrios ou desequilíbrios
federativos, se uma área geográfica possui identi-
dade própria, historicamente consolidada, a cria-
ção de um estado que represente o reconhecimen-
to desse fato pode significar, inclusive, um fortale-
cimento da federação, pela redução das tensões
políticas. Na verdade, a pressão para desmembrar
estados (que continuariam brasileiros) é, sob to-
dos os pontos de vista, um problema menos sério
que o do separatismo, ou seja, a perda de território
e população pela Nação brasileira. No Rio Grande
do Sul, especialmente, há movimentos com grande
apelo popular que pregam a independência políti-
ca de parte do estado. O “Nordeste Independen-
te”, embora não seja levado muito a sério, já tem
até hino, “Asa Branca”; herói nacional, Lampião
(o “Rei do Cangaço”) e, pelo menos, um livro,
escrito por Jacques Ribemboim.10

10. Jacques Ribemboim, Nordeste Independente, Recife,
Edições Bagaço, 2002.
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TABELA 3

Representação Atual e Alterações na Representação dos Estados no Senado Federal Decorrentes da Criação dos Estados e Territórios

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO APÓS CRIAÇÃO DOS ESTADOS E TERRITÓRIOS
SENADOR POR BRASIL SENADOR POR

BRASIL E POPULAÇÃO/ HABITANTE ESTADOS E POPULAÇÃO/ HABITANTE
ESTADOS POPULAÇÃO SENADOR (BRASIL = 100) TERRITÓRIOS POPULAÇÃO SENADOR (BRASIL = 100)
Brasil 169.799.170 2.096.286 100 Brasil 169.799.170 1.316.273 100
Rondônia 1.379.787 459.929 456 Rondônia 1.379.787 459.929 286
Acre 557.526 185.842 1.128 Acre 557.526 185.842 708
Amazonas 2.812.557 937.519 224 Amazonas 1.980.854 660.285 199

Rio Negro 74.990 24.997 5.266
Solimões 167.833 55.944 2.353
Uirapuru 154.526 51.509 2.555

Juruá 253.145 84.382 1.560
Madeira 181.209 60.403 2.179

Roraima 324.397 108.132 1.939 Roraima 324.397 108.132 1.217
Pará 6.192.307 2.064.102 102 Pará 3.839.393 1.279.798 103

Tapajós 773.413 257.804 511
Xingu 235.203 78.401 1.679

Carajás 965.095 321.698 409
Marajó 379.203 -

Amapá 477.032 159.011 1.318 Amapá 464.146 154.715 851
Oiapoque 12.886 -

Tocantins 1.157.098 385.699 544 Tocantins 1.157.098 385.699 341
Maranhão 5.651.475 1.883.825 111 Maranhão 4.554.057 1.518.019 87

Maranhão Sul 1.097.418 365.806 360
Piauí 2.843.278 947.759 221 Piauí 2.390.373 796.791 165

Gurguéia 452.905 150.968 872
Ceará 7.430.661 2.476.887 85 Ceará 7.430.661 2.476.887 53
R G do Norte 2.776.782 925.594 226 R G do Norte 2.776.782 925.594 142
Paraíba 3.443.825 1.147.942 183 Paraíba 3.443.825 1.147.942 115
Pernambuco 7.918.344 2.639.448 79 Pernambuco 7.918.344 2.639.448 50
Alagoas 2.822.621 940.874 223 Alagoas 2.822.621 940.874 140
Sergipe 1.784.475 594.825 352 Sergipe 1.784.475 594.825 221
Bahia 13.070.250 4.356.750 48 Bahia 12.275.316 4.091.772 32

R S Francisco 794.934 264.978 497
Minas Gerais 17.891.494 5.963.831 35 Minas Gerais 15.295.744 5.098.581 26

Minas Norte 2.595.750 865.250 152
Espírito Santo 3.097.232 1.032.411 203 Espírito Santo 3.097.232 1.032.411 127
Rio de Janeiro 14.391.282 4.797.094 44 Rio de Janeiro 7.714.626 2.571.542 51

Guanabara 6.676.656 2.225.552 59
São Paulo 37.032.403 12.344.134 17 São Paulo 28.882.072 9.627.357 14

S P Leste 8.150.331 2.716.777 48
Paraná 9.563.458 3.187.819 66 Paraná 9.563.458 3.187.819 41
S Catarina 5.356.360 1.785.453 117 S Catarina 5.356.360 1.785.453 74
Rio G do Sul 10.187.798 3.395.933 62 Rio G do Sul 10.187.798 3.395.933 39
Mato G do Sul 2.078.001 692.667 303 Mato G do Sul 1.567.577 522.526 252

Pantanal 510.424 -
Mato Grosso 2.504.353 834.784 251 Mato Grosso 1.736.806 578.935 227

M Gr Norte 767.547 255.849 514
Goiás 5.003.228 1.667.743 126 Goiás 4.114.964 1.371.655 96

Plan. Central 888.264 296.088 445
Dist Federal 2.051.146 683.715 307 Dist Federal 2.051.146 683.715 193
Fontes: Câmara dos Deputados, Senado Federal e IBGE / Elaboração do autor
NOTA: Foram omitidos os Estados de Aripuanã e Araguaia, a serem desmembrados do Mato Grosso, devido à sobreposição de territórios e de populações desses estados com o Mato Grosso do Norte
(que, parcialmente, engloba os outros dois).
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11. Em http://www.psdb.org.br/diario/htm/diario_numero141.htm

Onde as tensões políticas mais extremas, que levariam ao separatismo, puderem ser
atenuadas com a divisão de estados, esta se torna uma alternativa merecedora de atenção. Se a
isso se associar a viabilidade econômica e fiscal do território em questão, a criação de um
determinado estado (não a criação de estados, em geral) tem amplas possibilidades de represen-
tar uma medida que atenda aos maiores interesses da Nação.

Mas, toda essa discussão apenas demonstra que cada proposta específica precisaria estar
embasada em fundamentos técnicos o mais possível sólidos, hoje ausentes dos argumentos
brandidos pelos deputados e senadores que defendem os novos estados. Estes parlamentares,
infelizmente, pensam pouco em estudos e muito em mobilizar pressões políticas, para tentar
fazer valer suas posições que, frequentemente, são mais bem explicadas por conveniências
eleitorais do que por convicções autênticas. Em alguns casos, mal disfarçada, a busca de votos
leva a evidentes exageros retóricos:

Os [deputados] tucanos Sebastião Madeira e Ronaldo Dimas organizaram ontem no Salão
Branco da Câmara uma manifestação pela criação do Estado do Maranhão do Sul. (...) “A
população do Maranhão veio em peso e deu uma forte demonstração de união e vontade popu-
lar”, (...) disse Madeira.11

Já que a população do Maranhão foi “em peso” ao Salão Branco da Câmara, podemos
concluir que a população do Maranhão é uma merreca, ou que o Salão Branco da Câmara é um
bocado grande.

Não importa que alternativa seja verdadeira. Em qualquer caso, vale perguntar se vamos
continuar tratando o assunto com esse tipo de abordagem, ou se haverá clima, no Congresso,
para uma discussão sobre a criação de estados baseada em análises sérias e pautada pelos reais
interesses da Nação. Depois das cuecas milionárias, das malas carregadas de dólares, de tantos
recursos não contabilizados (porém embolsados), não é fácil responder afirmativamente.

gustavomaiagomes@aol.com
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DA COSTA

O abolicionismo exilado de

ISABEL LUSTOSA
HISTORIADORA

HIPÓLITO

e o projeto de abolir a escravidão no Brasil só veio a se concretizar às vésperas
da proclamação da República ele já vinha sendo pensado desde o começo de

nossa história de nação independente. Além de José Bonifácio e de Severiano Maciel
da Costa (Marquês de Queluz), um dos que mais se dedicaram à discussão do proble-
ma foi o jornalista Hipólito da Costa. Hipólito – nascido na Cisplatina em 1774,
criado no Rio Grande do Sul e educado em Portugal, para onde foi com 17 anos – era
filiado ao grupo liderado pelo Dr. Rodrigo de Sousa Coutinho. O futuro Conde de
Linhares foi, na corte de D. João em Lisboa, a personalidade mais representativa do
grupo identificado com o modelo político e econômico da Inglaterra.

Como se sabe, a corte do Príncipe Regente vivia em constante movimento de
atração e repulsa pela Inglaterra. Portugal e Inglaterra, através de sucessivos tratados,
mantiveram, ao longo da Idade Moderna, uma curiosa relação de simbiose. Os hábitos
esbanjadores dos portugueses, a partir das riquezas geradas após a Era dos Descobri-
mentos, quando o ouro e as pedras das minas brasileiras deslumbraram a Europa,
foram estimulados pelo parceiro cuja Revolução Industrial seria grandemente reforça-
da pela riqueza dos portugueses. Mas, com o passar dos tempos, enquanto Portugal
manteve-se aferrado às idéias mais atrasadas da Igreja Católica, a Inglaterra, rompida
com Roma desde o reinado de Henrique VIII, ia desenvolvendo uma concepção polí-
tica e econômica própria e avançando em sua escalada de enriquecimento rumo ao
topo das nações. O que alcançaria plenamente no começo do século XVIII. O grande
terremoto de Lisboa, em 1755, acordou alguns portugueses do sono em que mergulha-
ram sob o influxo dos incensos e das cantorias religiosas. Quando o Marquês de Pom-
bal tentou sacudir o país da letargia, já era tarde, e o ouro, fundamental para dar o
impulso inicial ao processo, esgotara-se nas Minas Gerais.

S
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o mesmo tempo, o vigor do Marquês não encontrou a mesma contra-
partida dos comerciantes portugueses acostumados aos monopólios

e a tantos séculos de uma economia orientada em bases modestas. A morte do
rei em 1777 e a subida ao poder da Rainha D. Maria II enterraram de vez os
projetos desenvolvimentistas de Pombal. Portugal voltou ao tempo do império
das ladainhas e procissões e os padres se impuseram com força total. A loucura
da Rainha, declarada em 1792, elevou ao trono o filho, João, cujas virtudes
genuinamente portuguesas aliadas ao temor religioso não interferiam numa
relativa habilidade para reinar e garantir para Portugal – em difícil situação no
mapa de uma Europa que vinha sendo conquistada por Napoleão – um lugar
bastante razoável, tendo em vista a sua situação geopolítica.

João foi mais sensível que a mãe aos projetos da geração formada dentro da
perspectiva pombalina de desenvolvimento e progresso e cercou-se de homens
como Antônio de Araújo (futuro Conde da Barca) e Rodrigo de Sousa Couti-
nho (futuro Conde de Linhares), de partidos opostos mas igualmente empe-
nhados no fortalecimento da indústria e do comércio português. A aproxima-
ção de cada um deles com as cortes mais poderosas – Araújo com os franceses
e Linhares com os ingleses – foi usada pelo regente nos momentos que lhe
convieram. Quando a corte veio para o Brasil, com o apoio da Marinha ingle-
sa, Antônio de Araújo, que era o ministro até o embarque, foi substituído por
D. Rodrigo. Quando interessou a D. João o apoio de Talleyrand para que, com
a elevação do Brasil, Portugal fosse admitido na mesa das grandes potências
durante o Congresso de Viena, Antônio de Araújo, amigo do ministro francês,
voltou a liderar o Ministério.

Sendo ministro de D. João entre 1795 e 1804 (quando Lannes, o arrogante
embaixador da França, exigiu sua cabeça a D. João e Antônio de Araújo assu-
miu), D. Rodrigo enviara Hipólito da Costa em uma missão aos Estados Uni-
dos. Ele partiu em outubro de 1798 e retornou no começo de 1801. Fora
espionar avanços agrícolas, tecnológicos e científicos daquela jovem nação mas
o que trouxe como registro de lá, além dessas noticias, foram as mais interes-
santes informações sobre as instituições americanas: suas prisões, seus hospi-
tais, suas universidades, seus jornais, suas eleições, suas mulheres, seus índios,
etc. Também surpreendeu o brasileiro a participação do negro nas atividades
políticas dos estados do leste como eleitor e como candidato. Mas o principal
para a formação de Hipólito da Costa foi a lição das práticas da liberdade de
religião, de comércio e de imprensa que orientariam toda a sua visão de mun-
do daí em diante.

A
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epois da volta a Portugal em 1801 e das mil e uma peripécias de que se cercou sua vida – intensa
atividade maçônica que culminou com sua prisão pelo Santo Ofício em 1802; fuga para Londres em

1805 e início da publicação do Correio Braziliense naquela cidade, em junho de 1808 –, Hipólito teve espaço
para divulgar suas idéias sobre aqueles temas junto ao público brasileiro. O Correio Braziliense era, segundo seu
editor, um periódico que advogava “a causa da liberdade nacional dos povos, daquela liberdade compatível com
o estado da sociedade e de toda essa liberdade sem mais restrições do que as absolutamente necessárias; haja rei
ou não haja rei; mas seguindo um sistema coerente”. Hipólito era contrário ao poder absoluto que, na sua visão,
aniquilava o público, e completava: Onde não havia público ou Constituição, não havia Pátria nem Nação. Por
direitos do povo entendia: “As faculdades de obrar, pensar e falar, sem temor dos que governam, quando se não
ofendem as leis, de uma parte, e de outra, uma restrição bem pensada ao poder dos que governam, para que a
jurisdição não degenere em despotismo.”

Inicialmente contrário a qualquer projeto de separação do Brasil de Portugal, Hipólito foi quem mais argu-
mentou em defesa da permanência da Corte no Rio de Janeiro, garantindo para o Brasil a supremacia no Reino
português. Através das páginas do Correio, Hipólito defendia a liberdade de imprensa, advogando-a em inúme-
ros artigos. Ao criticar medida do governo português relativa à proibição de determinados livros, batendo como
sempre na tecla das vantagens da liberdade de imprensa sobre a censura, dirá: Sendo assim, fica impossível aparecer

em Portugal um Locke ou um Montesquieu, devido a esse tipo de regulamento que proíbe que as matérias de governo sejam

discutidas. Em seu jornal Hipólito resenhou criticamente o que de melhor se estava produzindo em língua
portuguesa, como as obras de Silvestre Pinheiro e José da Silva Lisboa (futuro Visconde de Cairu), como
também tornou acessíveis a seus leitores alguns autores fundamentais de seu tempo: Simonde de Sismondi, cujos
Princípios de Economia Política aplicados à legislação do comércio, (1813), foram totalmente publicados em sucessi-
vas edições do Correio, e a até então nunca traduzida para o português Aeropagítica (1644), de Milton. Divulga-
ria na seção de Novas publicações em Inglaterra as obras de Madame Stael e Chateaubriand.
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ua vontade de ver adotado no Brasil o modelo liberal inglês fez com que Hipólito fosse um grande
divulgador da Constituição inglesa e de obras sobre o assunto. A Inglaterra é exemplo até mesmo

para contrastar a atitude dos ingleses para com os portugueses e vice-versa. Ao criticar a Carta Régia que
nomeou o marechal Beresford presidente do Conselho de Guerra em Portugal, diz Hipólito: O fato de os

portugueses terem estrangeiros trabalhando no seu governo é um exemplo que jamais seria seguido pelos ingleses, os

quais não têm nenhum português trabalhando em cargo de confiança em seu governo.

A simpatia de Hipólito pelas boas instituições inglesas não se confundia, portanto, com a defesa de um
modelo de dependência. Ele criticou duramente o tratado assinado em 1810 com a Inglaterra, não só por
humilhar a dignidade portuguesa, como por colocar os brasileiros, em seu próprio país, em posição infe-
rior aos ingleses. A chamada Cláusula da Extraterritorialidade, o artigo nº10 do tratado, garantia aos
ingleses o direito de nomear para o cargo de juiz no Brasil seus compatriotas, criando um foro especial
para os cidadãos ingleses que aqui vivessem. Hipólito considerava exagerados os privilégios concedidos à
Inglaterra, quando os portugueses que residiam nos territórios ingleses não tinham os mesmos direitos.
Ele também denunciaria “Os esforços dos defensores daquele tratado no sentido de persuadir o povo do
Brasil que ele não deve ter fábricas, lembrando que, na Inglaterra, ao contrário, no mês anterior se tinha
republicado uma Ordem em Conselho, prescrevendo as medidas a serem aplicadas contra os que tiram da
Inglaterra “máquinas ou artistas”.
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ipólito foi um violento crítico dos monopólios e um defensor
do livre comércio, mas achava que os serviços essenciais à po-

pulação deviam ficar sob o controle do Estado. Ele diria acerca da
medida do governo que concedeu o monopólio do serviço de correios
do Rio Grande do Sul a um indivíduo que era “impolítico o conceder a
um particular o gozo de um monopólio de que só o Governo deve ter a
administração”. Baseando-se nas notas de Mr. Garnier, à “célebre obra
do Dr. Adam Smith”, ‘As riquezas das Nações’, Hipólito completa: ‘É
preciso, pois, pôr o Correio entre o número daqueles serviços públicos,
que não podem ser exercitados senão pelo Governo’”.

Hipólito foi um dos primeiros brasileiros ilustrados a defender aber-
tamente a abolição da escravatura. Já consciente do maior valor que se
dava aqui às idéias vindas de lá, ele convidava os bazilienses a lerem os

filósofos modernos e constatarem que atacam o abuso da escravidão e demons-

tram sua injustiça. Parecia-lhe uma contradição o Brasil querer ser uma
nação livre, conquistar a Independência, alardear em toda a parte a sua
liberdade e, ao mesmo tempo, manter internamente o regime da escra-
vidão (Como é possível, que o homem branco profira os seus desejos de gozar de

liberdade, tendo ao pé de si o negro escravo em todo o rigor da palavra?). A seu
ver, a escravidão não cabia em um sistema constitucional. No entanto
ele também achava que “seria a desesperada medida de um louco” abo-
lir de uma só vez a escravatura, pois que ela, “além de constituir parte
da propriedade do país, está ligada ao atual sistema da sociedade tal
qual se acha constituída”.

Para Hipólito o processo de substituição do trabalho escravo pelo
trabalho livre deveria ser gradual e baseado na imigração de trabalha-
dores europeus especializados de países pobres ou empobrecidos pela
guerra. Uma notícia publicada nas Gazetas de Filadélfia sobre a chega-
da de imigrantes alemães (que desejam ajustar com obrigação de servir por

certo tempo a quem lhes pagar a passagem) e a maneira como esta mão-de-
obra especializada foi livremente contratada por particulares que se di-
rigiram ao navio, faz o redator recomendar que a emigração para o
Brasil seja feita nos mesmos moldes, onde o governo não concorre para isto

senão com as leis que promulga. Nossa desvantagem neste assunto com
relação aos Estados Unidos seria justamente a falta de garantias à segu-
rança pessoal e à propriedade particular.

H
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atitude de Hipólito é singular quando se verifica o contraste que havia entre os exaltados discursos de
liberais brasileiros que fizeram a campanha pela Independência, ferrenhos partidários do constituciona-

lismo em defesa da liberdade e seu enorme silêncio, quando não repúdio a qualquer projeto de abolição da
escravatura. No que dizia respeito à escravidão e à propriedade, questões que, no Brasil, se entrelaçariam de
maneira quase indissolúvel durante todo o século XIX, os chamados liberais brasileiros, muitos deles grandes
proprietários, acreditavam que era possível criar em um Brasil escravocrata uma sociedade liberal semelhante à
inglesa e à americana e importaram os princípios e fórmulas políticas daquelas. Mas ajustaram-nos às suas próprias
necessidades afastando-se de Rousseau, cuja retórica imitavam, para procurar no liberalismo inglês e no modelo
político norte-americano uma fórmula que conciliasse o palavreado que aprendiam nas lojas maçônicas com os
seus interesses. O liberalismo das elites escravocratas era retórico no que dizia respeito às liberdades civis e
políticas e era prático no que dizia respeito aos interesses econômicos.

Hipólito registra no Correio as reações pouco simpáticas que seu projeto provocou nas elites brasileiras, as
mais influentes delas dependentes do trabalho escravo para a manutenção de seu status: Quando pois falamos a favor

desta abolição, contamos de ter contra nós toda a massa da população do Brasil. Porém, se em nossos escritos nunca tememos

encontrar-nos com o poder do Governo, menos deveríamos hesitar em combater o prejuízo do povo; na certeza de que, quem se

opõe a algum abuso de sua Nação faz-se odioso, porém está certo que as idades imparciais sempre lhe farão justiça.

A dificuldade enfrentada pelos que pensavam como Hipólito da Costa não consistiria apenas em promover, na
lei, a existência de instituições liberais, mas em achar formas de transformar a mentalidade predominante na
sociedade brasileira. A escravidão, nas palavras de Emília Viotti da Costa, constituiria o limite do liberalismo no
Brasil ao longo de todo o século XIX.

isabellustosa@uol.com.br
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m fins de agosto de 2005, o primeiro-minis-
tro Ariel Sharon ordenou que as Forças de
Defesa de Israel (FDI) evacuassem as colô-

nias israelenses da Faixa de Gaza, pondo fim a 38 anos
de ocupação na região. A reação dos palestinos à medi-
da não foi uniforme. Enquanto a Autoridade Nacional Pa-
lestina (ANP) regozijava-se diante do que julgava ser um
primeiro passo, ainda que tímido, rumo à criação de um
Estado palestino, o movimento fundamentalista islâmico
Hamas comemorava o que percebia como uma vitória
político-militar contra o ocupante sionista e conclamava
seus militantes a continuar a guerra santa até a libertação
total da Palestina para nela construir um Estado teocráti-
co. Do lado de Israel, a operação tampouco resultou em
uma percepção única. Se muitos israelenses viram a saída
de Gaza como um preço a ser pago pela segurança naci-
onal, para outros ela representou uma concessão inaceitá-
vel ao inimigo e uma capitulação diante do terrorismo.

As razões que levaram Sharon a tomar tal decisão, que
resultou em cenas de confronto entre, de um lado, colonos

e judeus fundamentalistas e, de outro, policiais e militares
israelenses, permanecem abertas a interpretações. Para
alguns, Sharon teria cedido às pressões do governo Bush
para que fizesse uma concessão real aos palestinos, em
um momento em que os interesses americanos no Oriente
Médio estão cada vez mais comprometidos em razão do
fracasso da invasão do Iraque; para outros, Sharon teria
se convencido dos custos políticos, militares e econômicos
excessivamente altos da ocupação; há ainda os que acham
que o primeiro-ministro teria se dado conta de que a pre-
sença de cerca de 10 mil israelenses, protegidos por pe-
sado aparato militar, em meio a mais de um milhão de
palestinos, resultaria em um foco de tensão constante e
violência crescente, colocando em risco a segurança de
israelenses tanto em Gaza como em Israel; outros ainda
percebem na retirada de Gaza uma contrapartida para o
adensamento populacional israelense da Cisjordânia e, por
fim, não faltam os que vêem na decisão, que não foi ne-
gociada com a ANP, uma forma de precipitar uma guerra
civil entre esta e o Hamas.

(PAZ), PAUS E PEDRAS
ISRAEL, PALESTINA E A LÍNGUA DO P:

NO MEIO DO CAMINHO
FLÁVIO LIMONCIC

HISTORIADOR
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A julgar pelo fato de que visões tão díspares tenham
sido consideradas plausíveis, uma coisa parece certa: o
caminho para um acordo de paz entre israelenses e pales-
tinos não se tornou menos nebuloso com a retirada de
Gaza. Até porque persistem, em ambos os lados, impor-
tantes forças políticas firmemente contrárias a qualquer
acordo. No entanto, mesmo entre aquelas favoráveis ao
diálogo, como as atuais lideranças da ANP e partidos isra-
elenses como o Trabalhista e o Meretz, os obstáculos ao
entendimento não são poucos. É bom lembrar, nesse sen-
tido, que os passos mais consistentes dados por israelenses
e palestinos rumo ao entendimento, os Acordos de Oslo,
de 1993, referiam-se mais a procedimentos de negocia-
ção do que a conteúdos.

e modo geral, a ANP, os trabalhistas e o Me-
retz apontam para a solução do conflito atra-
vés do estabelecimento de um Estado pales-

tino ao lado de Israel. Portanto, inspiram-se em última
instância na Resolução 181 da Organização das Nações
Unidas (ONU), de 29 de novembro de 1947, que parti-
lhava o território do Mandato Britânico na Palestina entre
um Estado para os palestinos e outro para os judeus (Ver
Mapa 1). No entanto, se, na conjuntura de 1947-49, os
palestinos não tiveram condições ou desejo de construir e
implementar uma vontade coletiva nacional que viabilizas-
se o seu Estado nos termos propostos pela ONU, hoje, em
que tal vontade busca consolidar-se através da ANP, a con-
juntura é bastante diversa e adversa. Nos quase 60 anos
que separam a Resolução 181 dos dias de hoje, o Estado
de Israel sofreu profundas mudanças políticas, culturais,
sociais e demográficas, defrontou-se com diversos países
árabes em seis guerras – sendo que com apenas dois,
Egito e Jordânia, assinou tratados de paz e estabeleceu
relações diplomáticas – e construiu com os palestinos, que
também passaram por profundas transformações políticas,
culturais, sociais e demográficas, uma relação de ressenti-

Mapa 1

1947: RESOLUÇÃO 181 DA ONU
DETERMINANDO A PARTILHA DA PALESTINA
A Resolução 181, rejeitada pelos palestinos, foi aceita com relutância
pelos sionistas. Embora o princípio da partilha fosse pragmaticamente
considerado a única forma de obter apoio internacional à reivindicação
sionista pelo estabelecimento de um Estado judaico na Palestina, o mapa
resultante da divisão do antigo Mandato Britânico resultava em dois
Estados sem continuidade territorial e, no caso do Estado judaico, com
uma grande população árabe.
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mento, receio e ódio mútuos que tornam enormemente
complexa a consecução de um plano de paz inspirado em
dois Estados. Entre os diversos entraves que contribuem para
dificultar tal plano (como a questão da gestão dos recursos
hídricos, a tensão entre as dimensões laica e religiosa do
Estado de Israel, as bombas do fundamentalismo islâmico
ou a existência de grupos armados palestinos que desafiam
o monopólio da força legítima da ANP), o presente texto vai
se limitar a discutir apenas três: o problema dos refugiados
palestinos, a questão da Cisjordânia e Jerusalém.

OS REFUGIADOS PALESTINOS

As memórias nacionais israelense e palestina apresen-
tam versões antagônicas para a questão dos refugiados
palestinos da Guerra de 1948, denominada por Israel como
Guerra de Independência e, pelos palestinos, como “A
Catástrofe”.

A partir da aprovação da Resolução 181, os embates
entre judeus e palestinos no ainda Mandato Britânico na
Palestina aprofundaram-se e, no dia 15 de maio de 1948,
um dia após a declaração de independência do Estado de
Israel, os exércitos do Egito, Líbano, Síria, Iraque e Jordâ-
nia invadiram o país recém-criado, internacionalizando o
conflito. Neste, Israel não apenas consolidou sua indepen-
dência como aumentou seu território em relação àquele
previsto pela Resolução 181, ao passo que o território que,
segundo esta, caberia aos palestinos foi ocupado por Isra-
el, Egito e Jordânia. Jerusalém, que deveria permanecer
sob jurisdição internacional, foi dividida entre Israel (Jeru-
salém Ocidental) e a Jordânia (Jerusalém Oriental e a Ci-
dade Velha). (Ver Mapa 2.) A partir da aprovação da Re-
solução 181 até o fim da guerra, em 1949, cerca de 700
mil palestinos deixaram suas casas no que então passou a
ser o Estado de Israel, dirigindo-se para a Faixa de Gaza,
Cisjordânia e vários países árabes.

Para Israel, a origem de tal êxodo teria sido a orienta-
ção dos países árabes para que os palestinos abandonas-

Mapa 2

1949: TERRITÓRIO APÓS O CONFLITO DE 1947-1949
O conflito de 1947-1949 resultou no estabelecimento de um Estado para
os judeus que incorporou alguns territórios previstos para os palestinos
pela Resolução 181 da ONU, ao passo que a Jordânia ocupou a Cisjor-
dânia e o Egito ocupou a Faixa de Gaza, regiões que, pela Resolução,
também caberiam aos palestinos. A largura de 15km de Israel entre
Netanya, cidade judaica às margens do Mar Mediterrâneo, e Tulkarem,
cidade palestina da Cisjordânia, tornou-se um dos principais proble-
mas de segurança para os israelenses. É impossível entender o conflito
entre israelenses e palestinos sem levar em conta a exigüidade do ter-
ritório em disputa. O território israelense possui cerca de 21 mil km², ao
passo que a Cisjordânia compreende 5.500km² e Gaza, apenas, 378km².
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sem suas terras de modo a abrir espaço para as opera-
ções bélicas. Uma vez destruído Israel, eles voltariam a
seus lares e fundariam seu Estado. Conseqüentemente, Is-
rael não teria nenhuma responsabilidade pelo êxodo, tam-
pouco obrigação de resolver o problema dos refugiados e
de seus descendentes, que hoje somam cerca de quatro
milhões de pessoas vivendo em condições precárias em
diversos campos de refugiados e países árabes. Já para os
palestinos, Israel teria expulsado à força essas 700 mil
pessoas e, portanto, teria obrigação de recebê-las, e a
seus descendentes, de volta, ou proporcionar algum tipo
de reparação. Essas duas versões, além de suas implica-
ções políticas, possuem forte componente ideológico. Os
israelenses resistem a aceitar responsabilidade, no momen-
to mesmo do nascimento de seu Estado e apenas três anos
após o fim do Holocausto nazista, pela implementação de
uma operação de limpeza étnica em seu território, ao pas-
so que, para os palestinos, a idéia do exílio originado da
expulsão constitui uma das idéias centrais de sua identida-
de nacional.

Estudos históricos produzidos nos últimos 20 anos su-
gerem, porém, que o êxodo palestino foi resultado de
um conjunto de fatores, e não de políticas deliberadas e
sistemáticas, israelenses ou árabes, de evacuar centenas
de milhares de pessoas ao longo de um conflito de desfe-
cho incerto. Evacuações de fato ocorreram, como em po-
voações como Lydda e Ramle, na estrada entre Tel Aviv e
Jerusalém, assim como violentas ações dos grupos judai-
cos Irgun e Stern contra aldeias árabes como Deir Yassin,
na mesma estrada. Se tais ações causaram pânico em
outras aldeias, levando seus habitantes a fugir, em cida-
des como Haifa e Jerusalém o êxodo de lideranças polí-
ticas e profissionais liberais para Beirute, Damasco e Cai-
ro, ainda em 1947, causou espanto aos próprios judeus
do então Yshuv (comunidade judaica na Palestina antes
da criação do Estado de Israel), desorientando milhares
de palestinos que, como quaisquer civis em meio a ope-

rações bélicas, e diante de um exército considerado ini-
migo, buscaram refúgio atrás das linhas consideradas
amigas.

O problema dos refugiados palestinos reside menos nas
razões de sua origem do que na recusa israelense a acei-
tá-los de volta. Tal recusa teve três razões principais: em
1948, havia praticamente tantos árabes quanto judeus
dentro das fronteiras do Estado de Israel, inviabilizando
demograficamente seu caráter judaico e representando,
na percepção das lideranças israelenses, uma ameaça à
sua segurança (após o êxodo, permaneceram em Israel
cerca de 150 mil palestinos, 20% da população) e, dada
sua exigüidade territorial, Israel viu na não-volta dos refu-
giados a possibilidade de apossar-se de suas terras para
absorver imigrantes judeus.

ara os palestinos, qualquer solução para o
conflito que não contemple os refugiados, e
que não implique ônus para Israel, é ideoló-

gica e politicamente insustentável. Assim, exigem o direi-
to de retorno dos refugiados e seus descendentes às suas
terras dentro das fronteiras israelenses, compensações fi-
nanceiras a todos ou uma combinação de ambos. Para
Israel, aceitar a volta dos refugiados implica, como no
momento da sua fundação, uma ameaça demográfica à
sua natureza judaica. Em 2000, os judeus representavam
78% dos cidadãos israelenses. Em 2050, dados os níveis
de fertilidade desiguais entre israelenses judias e árabes e
o declínio constante dos fluxos imigratórios para Israel (o
fim da União Soviética parece ter produzido a última onda
demograficamente relevante de judeus para o país), po-
dem representar entre 65% e 73%, ao passo que os ára-
bes podem passar de 22% para algo entre 27% e 35%.
Embora tais números indiquem uma maioria judaica em
Israel ao longo do século XXI, ainda que declinante, o re-
torno dos refugiados palestinos e seus descendentes a co-
locaria decisivamente em risco, ao passo que compensa-
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ções financeiras a todos significariam um forte impacto so-
bre o orçamento israelense ao longo de vários anos.

Nos Tratados de Oslo, a solução do problema dos refu-
giados foi postergada para a fase final das negociações,
que acabaram por não ocorrer em razão do colapso do
processo de paz após o assassinato de Ytzhak Rabin, em
1995. Em janeiro de 2001, o então primeiro-ministro is-
raelense Ehud Barak, também do Partido Trabalhista, ace-
nou com algum tipo de compensação a alguns dos refugi-
ados e seus descendentes dentro de um pacote de conces-
sões que Yasser Arafat acabou por recusar. No entanto, o
próprio Barak não teria como realizar tais concessões: no
mês seguinte, foi derrotado por Ariel Sharon em eleições
para primeiro-ministro. Com Sharon no governo, o pro-
blema não foi mais enfrentado, permanecendo como um
dos mais sensíveis do conflito.

CISJORDÂNIA

Para efeito de exposição, a questão da Cisjordânia pode
ser subdividida em três dimensões:

A relação entre a segurança israelense

e a soberania palestina

O território israelense resultante da guerra de 1948-
49, ainda que maior do que aquele previsto pela Resolu-
ção 181, apresentava ao menos dois problemas para os
planejadores militares do Estado Maior das Forças de De-
fesa de Israel (FDI): extrema exigüidade – cerca de 21mil
km² – e largura mínima de 15km entre o Mar Mediterrâ-
neo e a Cisjordânia na região central do país. Nesse cená-
rio, foram formulados os principais conceitos da doutrina
militar israelense: atacar primeiro, sempre que houvesse
percepção de ameaça; levar o conflito para o território do
adversário e realizar o maior progresso possível no mais
curto espaço de tempo, de modo a negociar um cessar-
fogo em posição de força. Central nessa doutrina era a
idéia de nunca permitir que a guerra fosse lutada em ter-

ritório israelense, pois isso significaria uma ameaça direta,
e talvez mortal, às linhas de suprimento, à infra-estrutura
e à continuidade territorial do país. Tal doutrina foi aplica-
da com sucesso na Guerra dos Seis Dias, em 1967. To-
mando a iniciativa do ataque em meio a movimentos con-
siderados hostis do líder egípcio Gamal Abdel Nasser (fecha-
mento dos Estreitos de Tiran, ordem de saída das tropas da
ONU estacionadas na Península do Sinai desde o fim da
Guerra de Suez, em 1956, e posicionamento de exércitos
egípcios nesse deserto), em menos de uma semana Israel
não apenas evidenciou a fragilidade dos exércitos árabes
como capturou com relativa facilidade a Península do Sinai,
a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, incluindo a totalidade de
Jerusalém, e as Colinas do Golan (Ver Mapa 3).

À conquista da Cisjordânia seguiu-se a consolidação da
idéia de que, fosse qual fosse o futuro político da região,
ela jamais poderia abrigar qualquer exército árabe, pas-
sando a servir como um escudo territorial de Israel. A base
dessa concepção era o Plano Allon, segundo o qual Israel
deveria ocupar uma faixa de terra ao longo do Rio Jordão
e outras áreas estratégicas, interferindo o mínimo possível
nas áreas densamente povoadas por palestinos. Isso permi-
tiria que as FDI tivessem tempo hábil de mobilizar e posicio-
nar seus reservistas em caso de um ataque combinado de
países árabes através da Jordânia ao mesmo tempo em que
possibilitava que, no futuro, a região fosse alvo de algum
tratado baseado na troca de território por acordos de paz.
Até 1977, seguindo a inspiração do Plano Allon, cerca de 5
mil israelenses passaram a viver na Cisjordânia ocupada.

A visão de que o Rio Jordão deve ser a fronteira militar
leste de Israel (incluindo-se aí o espaço aéreo), ainda que
não a política, é compartilhada por todos os principais de-
fensores israelenses da solução do conflito pela via dos
dois estados. Os palestinos afirmam que os dispositivos de
segurança na Cisjordânia devem ao mesmo tempo garan-
tir a inviolabilidade das fronteiras de Israel e preservar a
integridade e soberania de ambos os Estados. Encontrar
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um arranjo político-militar que permita o tênue equilíbrio
entre segurança israelense e soberania palestina perma-
nece como um desafio.

A polêmica entre sionistas e revisionistas

e a colonização de “Judéia e Samaria”

Nos anos 1930, o movimento sionista cindiu-se em duas
correntes: a tradicional, liderada por David Ben-Gurion e
Chaim Weizman, e a revisionista, liderada por Wladimir
Jabotinsky (de agora em diante, os primeiros serão referi-
dos como sionistas e os segundos como revisionistas).

Os sionistas possuíam uma visão pragmática a respeito
de sua luta: cônscios da fragilidade de seus recursos políti-
cos, econômicos e militares, buscavam o apoio da Ingla-
terra, potência mandatária da Palestina, para sua causa e,
conseqüentemente, aceitavam algum tipo de compromis-
so territorial com os árabes. Já os revisionistas rejeitavam
qualquer tipo de colaboração com a Inglaterra, a quem
percebiam como potência colonial a ser combatida, assim
como qualquer compromisso com os árabes em torno de
territórios. Embora laicos, defendiam que o futuro Estado
judaico deveria conter todos os territórios presentes na
narrativa histórica bíblica. Conseqüentemente, os sionistas
aceitaram a Resolução 181 da ONU, mas os revisionistas,
já sob a liderança de Menachem Begin, a ela opuseram-
se tenazmente. A oposição entre sionistas e revisionistas
chegou a ganhar tintas de guerra civil em junho de 1948
quando, por ordem de David Ben-Gurion, o navio Altale-
na, que trazia armas compradas pelo Irgun na França, no
contexto de guerra contra países árabes e os palestinos, foi
bombardeado na praia de Tel Aviv. Segundo Ben-Gurion,
se tais armas fossem controladas por Menachem Begin,
haveria um exército paralelo em Israel e, portanto, um
Estado dentro do Estado.

A partir da Guerra dos Seis Dias, Begin e os revisionis-
tas reunidos no partido Gahal passaram a defender a ane-
xação da Cisjordânia, por eles chamada por seus nomes

Mapa 3

1967: ISRAEL CONQUISTA O SINAI, GAZA,
CISJORDÂNIA E O GOLAN
Na Guerra dos Seis Dias, Israel derrotou com facilidade o Egito, a
Síria e a Jordânia. Se, em um primeiro momento, as conquistas
territoriais então alcançadas pareciam fortalecer a segurança do
país, acabaram por se transformar em palco de fundamentalismos
religiosos e projetos de colonização, dificultando o processo de
paz entre israelenses e palestinos.
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bíblicos, Judéia e Samaria, no que encontraram a oposi-
ção de sucessivos governos trabalhistas, que basearam sua
política para a região na concepção geral do Plano Allon.
No entanto, quando, em 1977, Begin chegou ao poder
com a nova representação partidária dos revisionistas, o
Likud, Israel passaria a viver um verdadeiro turbilhão ide-
ológico, no qual a Cisjordânia ocupava lugar central. Em-
bora tenha assinado os Acordos de Camp David com o
Egito, em 1979, devolvendo a Península do Sinai, Begin
iniciou em 1980 uma série de movimentos com vistas a
consolidar a idéia revisionista da Grande Israel: em 1980,
anexou Jerusalém Oriental e a Cidade Velha, declarando
a cidade capital una e indivisível de Israel; em novembro
de 1981, anexou as Colinas do Golan e, a partir do mes-
mo ano, aprofundou o processo de colonização da Cisjor-
dânia. Nas eleições parlamentares desse ano, Begin lide-
rou a mais ideologicamente coesa e direitista coalizão de
governo da história de Israel, formada pelo Likud e três
partidos religiosos: o Partido Nacional Religioso (PNR), o
Agudat Israel e o Tami, de judeus religiosos do norte da
África. Tal coalizão, em que Ariel Sharon era o ministro da
defesa, tinha um forte compromisso ideológico com a co-
lonização da Cisjordânia.

colonização teve como propósito tornar a
Cisjordâ-nia de fato, ainda que não de direi-
to – pois Begin não teve condições políticas

de anexá-la formalmente –, inseparável do Estado de Isra-
el. Assentamentos, muitos deles lembrando subúrbios ame-
ricanos, foram construídos em toda a Cisjordânia em áre-
as densamente povoadas por palestinos, de modo a mistu-
rar populações palestinas e israelenses e, desta forma,
impedir futuras negociações que envolvessem a retirada
israelense da região. Israelenses foram atraídos para a
região através de incentivos, como subsídios para abrir
negócios e habitação mais barata.

Os críticos israelenses à política de colonização afirma-

vam que o adensamento populacional israelense da Cisjor-
dânia implicava perda de sua validade estratégica como
escudo territorial, no desvio de recursos públicos que de-
veriam ser investidos dentro das fronteiras do país, na trans-
formação das FDI em força policial, com fortes impactos
sobre seu moral e disciplina – o que ficaria comprovado
em 1987 com a intifada, a primeira reação palestina de
grandes proporções na Cisjordânia à violência, ao confis-
co de terras e às humilhações cotidianas ocasionadas pela
colonização – e na inviabilização de qualquer futuro acor-
do entre Israel e os países árabes ou os palestinos que
envolvesse a troca de terra por um tratado de paz. Não
obstante, a política foi implementada com zelo, inclusive
por governos trabalhistas posteriores que buscaram apoio
parlamentar de partidos religiosos comprometidos com a
colonização. Como resultado, vivem hoje na Cisjordânia
cerca de 250 mil israelenses.

Dentre as várias críticas que se colocam hoje em Israel a
respeito da colonização da Cisjordânia – sua imoralidade,
sua ilegalidade, a descaracterização das FDI, a incorpora-
ção de trabalhadores palestinos à economia israelense, re-
baixando os salários de israelenses e minando a ética sionis-
ta do trabalho no contexto da crise maior do sionismo socia-
lista etc. – a que se refere à questão demográfica é de
importância central. A soma das populações de Israel e dos
Territórios Ocupados em 2000 resultava em uma pequena
maioria judaica, 53% do total. No entanto, de acordo com
projeções moderadas, em 2020 os judeus serão 44% do
total e, em 2050, 35%. Em tal cenário, mantida a ocupa-
ção, Israel se verá diante de duas alternativas: instituciona-
lizar uma política de apartheid e, desse modo, condenar
seu caráter democrático – o que, segundo muitos, já esta-
ria ocorrendo –, ou incorporar os palestinos à cidadania
israelense, tornando Israel um país binacional. E os israe-
lenses dispostos a construir um país binacional, como que-
riam Martin Buber e o grupo Brit Shalom na década de
1920, permanecem, como então, minoritários.
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O Likud, promotor da política de colonização, não apre-
senta respostas a tais desafios, a não ser buscar manter a
balança demográfica favorável aos judeus através do estí-
mulo à imigração em um mundo em que os motivos de
emigração para os judeus são cada vez mais escassos.
Para os opositores da colonização, a natureza judaica e o
caráter democrático de Israel exigem a retirada da Cisjor-
dânia. O problema é como fazê-lo. Os conflitos ocasiona-
dos pela retirada de Gaza dão uma pálida mostra das re-
sistências que ocorreriam caso política semelhante fosse
implementada na Cisjordânia.

Nos Acordos de Oslo, em razão da divisão da opinião
pública israelense quanto ao tema, a solução do problema
dos colonos e das fronteiras definitivas entre Israel e Cisjor-
dânia foi deixada para a última fase das discussões. Em
janeiro de 2001, Yasser Arafat recusou a proposta do en-
tão primeiro-ministro israelense Ehud Barak de retraçar as
fronteiras entre Israel e a Cisjordânia, cabendo aos pales-
tinos 95% do território e incorporando a Israel as áreas
densamente povoadas por israelenses, principalmente no
entorno de Jerusalém. Na visão dos palestinos, as conces-
sões territoriais e políticas que eles deveriam fazer já havi-
am feito ao longo das cinco décadas precedentes, caben-
do agora a Israel voltar às suas fronteiras de 1967. Mas,
como já referido na questão dos refugiados, Barak não
teria condições de entregar essa oferta.

Os judeus fundamentalistas

O surgimento do fundamentalismo judaico foi um dos
desdobramentos mais surpreendentes da Guerra dos Seis
Dias. Com a conquista da Cisjordânia, gestou-se, em algu-
mas yeshivot (escolas rabínicas), uma nova idéia messiâni-
ca segundo a qual a Guerra havia reunido, pela primeira
vez na Era Moderna, a trindade entre Eretz Yisrael (Terra
de Israel, ou Israel bíblica), o povo de Israel e a Torah,
dando início à Era Messiânica. Portanto, a Guerra havia
proporcionado as condições territoriais para o advento da

vinda do Messias, cabendo aos defensores do novo messi-
anismo lutar pela incorporação definitiva dos territórios bí-
blicos ao Estado de Israel, que dessa forma sacralizava-se
(as cidades bíblicas mais importantes para o judaísmo, como
a Cidade Velha de Jerusalém, Hebron e Jericó haviam
permanecido sob jurisdição jordaniana em 1949). A visão
do moderno Estado de Israel como elemento constitutivo
do processo de redenção messiânica é uma das diferen-
ças básicas entre o fundamentalismo judaico e as várias
formas de ortodoxia judaica.

omo os governos trabalhistas do pós-1967 pos-
suíam uma visão para os territórios baseada
no Plano Allon, logo os fundamentalistas pas-

saram a com eles entrar em conflito. Em 1968, os funda-
mentalistas obtiveram uma primeira vitória ao estabelecer
a colônia de Kiryat Arba, nos arredores de Hebron, cidade
de grande importância teológica por nela estar localizada
a Machpela (Tumba dos Patriarcas). Em 1974, diante da
resistência governamental em aceitar a presença funda-
mentalista na Cisjordânia, foi fundado o Gush Emunim (Bloco
dos Fiéis), dedicado à colonização ilegal da região. Em
1975, após inúmeros confrontos com o primeiro governo
Yitzhak Rabin (1974-1977), os fundamentalistas conquista-
ram uma segunda vitória, ao obter permissão para perma-
necer no posto militar de Kadum. Mas a estratégia do Gush

Emunim não era apenas de confronto com o governo. Ao
sacralizar o Estado, os fundamentalistas abriram caminho
para participar ativamente de sua vida política, articulando-
se com o Likud e com o PNR, que até a Guerra dos Seis
Dias fazia parte das coalizões do Partido Trabalhista e que, a
partir de então, migrou para a órbita do Likud com vistas a
garantir a presença judaica nos lugares santos.

A partir do governo Begin, o Gush Emunim e outros gru-
pos fundamentalistas organizaram dezenas de assentamen-
tos na Cisjordânia e conseguiram formar coalizões impor-
tantes com os colonos israelenses laicos, contribuindo forte-
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mente para a formação dos interesses e dos votos destes.
Criaram também redes educacionais e uma importante bu-
rocracia ligada ao Likud, ao PNR e a outros pequenos par-
tidos religiosos que, no sistema partidário de Israel, frag-
mentado e com coalizões instáveis, possuem grande poder
de barganha (Ver o artigo “Por que as tribos de Israel estão
em pé de guerra?”, no nº. 13, Ano IV de Insight Inteligên-

cia). Em tal cenário, o grupo passou a exercer uma influên-
cia política muito superior ao seu contingente eleitoral.

Os fundamentalistas foram os primeiros a reagir com
violência aberta aos Acordos de Oslo. Em julho de 1994,
o colono Baruch Goldstein, nascido nos Estados Unidos,
matou 29 muçulmanos que rezavam na Machpela. Em 4
de novembro de 1995, seria a vez de Yitzhak Rabin, velho
opositor dos fundamentalistas, e novamente primeiro-mi-
nistro, ser assassinado, desta vez por um militante de um
minúsculo grupo chamado Eyal. O assassino, Ygal Amir,
filho de imigrantes yemenitas, justificou seu ato afirmando
que, ao assinar os Acordos de Oslo e devolver terra santa
aos palestinos, Rabin estaria impedindo a continuação do
processo de redenção messiânica.

Apesar da comoção causada pelo assassinato de Rabin
e o fato de constituírem uma parcela pequena da socieda-
de israelense, os fundamentalistas continuam exercendo
papel central na vida política de Israel. Eles formaram al-
guns dos lobbies mais poderosos do país e, através de suas
articulações com os partidos da direita, criaram interesses
políticos e laços ideológicos e de solidariedade com parce-
las importantes da sociedade israelense. E não apenas isso:
como o assassinato de Rabin evidenciou, e as ameaças de
morte a Ariel Sharon, velho aliado tornado inimigo após a
retirada de Gaza, reiteram, os fundamentalistas revelam-
se dispostos ao uso da violência para garantir o advento da
Era Messiânica. Muitos vivem em containers no deserto da
Judéia, em condições materiais extremamente difíceis, com
um Sidur (livro de rezas) em uma mão e uma metralhado-
ra na outra. Com a certeza de estarem inspirados pela luz

divina, dificilmente hesitarão em utilizá-la, caso sejam obri-
gados pelas FDI a retirar-se de terra santa para dar lugar
a um Estado palestino. Este ponto não deve ser subestima-
do: o fundamentalismo judaico não é menos violento do
que o islâmico, ainda que possivelmente não seja tão or-
ganizado do ponto de vista militar. Se atos violentos de
fundamentalistas judeus têm sido relativamente esporádi-
cos, isso se deve largamente ao fato de que o Estado de
Israel, através das FDI, tem agido com bastante firmeza
para defender seus interesses, ou seja, a permanência na
Cisjordânia. No entanto, nos momentos em que se senti-
ram desamparados pelo Estado de Israel, judeus funda-
mentalistas assassinaram palestinos indefesos e, mesmo,
um primeiro-ministro israelense.

problema da ocupação militar e da coloniza-
ção da Cisjordânia, tanto por israelenses lai-
cos quanto por judeus fundamentalistas, é um

dos mais complexos a obstaculizar o processo de paz. Para
os israelenses, do ponto de vista da segurança nacional, a
retirada da Cisjordânia exige como contrapartida que a
região não seja base de nenhum exército árabe. Para os
palestinos, a equação entre garantias de segurança para
Israel e garantia de sua soberania nacional ainda precisa
ser construída. Mas é do ponto de vista ideológico que a
questão se mostra mais complexa, pois, para muitos israe-
lenses, sair da Cisjordânia significa abrir mão do projeto
revisionista da Grande Israel e, mesmo, do advento da Era
Messiânica. Mais do que simplesmente uma retirada terri-
torial, o futuro da Cisjordânia define o futuro de Israel: se
um estado democrático, se um estado militarista, segrega-
cionista e com tintas teocráticas. Ao que tudo indica, a so-
ciedade israelense ainda está por fazer a sua escolha.

JERUSALÉM

Muito embora os israelenses insistam em dizer que Je-
rusalém é a cidade mais sagrada do judaísmo e que ocupa
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apenas o terceiro lugar no ranking da sacralidade territori-
al muçulmana – desconsiderando o fato de que o naciona-
lismo palestino é também cristão –, do ponto de vista polí-
tico a cidade possui significados próximos para os naciona-
lismos israelense e palestino. Na disputa por Jerusalém,
não há qualquer consideração de segurança ou interesse
econômico envolvido, mas o embate de duas memórias
nacionais, o que a torna, em certa medida, muito mais
complexa.

Ainda que o sionismo carregue em seu nome uma re-
ferência explícita a Jerusalém (Sion é uma das colinas da
cidade), em propostas sionistas para a partilha da Palestina
anteriores a 1947 a cidade permanecia pragmaticamente
sob controle internacional. Nas primeiras décadas do sé-
culo XX, era Tel Aviv, banhada pelo sol do Mediterrâneo,
com seus cafés à beira-mar e arquitetura bauhaus, a capi-
tal por excelência do novo homem hebreu da Palestina, do
sionismo laico e modernizante, socialista e de base agrá-
ria. Jerusalém, pelo contrário, era a cidade dos religiosos
vestidos de preto e das ruas frias, estreitas e escuras. A
Guerra de 1948-49, no entanto, marcaria um divisor de
águas nas atitudes sionistas frente a Jerusalém, pois, rejei-
tando a internacionalização da cidade proposta pela Reso-
lução 181, a Jordânia transformou sua conquista em um
de seus principais objetivos. Para a família hachemita jor-
daniana, desalojada de seu papel de guardiã de Meca e
Medina pela família Saud e instalada em Aman pela Gran-
Bretanha, ocupar Jerusalém tinha profunda importância
simbólica como sinal de prestígio dinástico e orgulho naci-
onal árabe. A batalha por levantar o cerco jordaniano a
Jerusalém Ocidental, de maioria judaica, foi uma das mais
ferozes da Guerra e foi justamente em seu contexto que
evacuações de palestinos foram realizadas em Lydda e
Ramle. No armistício assinado entre Israel e a Jordânia,
em 1949, Jerusalém Ocidental permanecia sob controle
israelense, mas a Cidade Velha – cujos moradores judeus
foram expulsos e o acesso ao Muro das Lamentações ve-

dado aos judeus – e Jerusalém Oriental permaneceram
sob controle jordaniano. A partir de então, conquistar a
Cidade Velha e unificar Jerusalém Ocidental e Oriental
passou a ter importância crescente para o nacionalismo
israelense. A volta do exílio passou a ser percebida como
incompleta sem a unificação da capital. Na Guerra dos
Seis Dias, Israel ocupou a Cidade Velha e Jerusalém Ori-
ental e, em 1980, no governo Bebem, ambas foram for-
malmente anexadas a Israel.

ssim como para os israelenses, para os pa-
lestinos Jerusalém ocupa centralidade em sua
identidade nacional, fortemente baseada nos

sentimentos de perda da pátria e de desterro. Nesse senti-
do, os nacionalismos israelense e palestino encontram uma
forte identidade de elementos. Jerusalém, a principal ci-
dade da Palestina, foi sendo perdida aos poucos pelos pa-
lestinos: primeiro, como sede do poder imperialista britâ-
nico, após o fim do Império Otomano; a partir de 1949,
como cidade controlada em sua porção oriental pela famí-
lia hachemita da Jordânia e ocidental por Israel; a partir
de 1967, como cidade controlada totalmente pelos israe-
lenses e, finalmente, como cidade anexada por estes em
1980. Portanto, para os palestinos, ter Jerusalém como
sua capital simboliza a afirmação de sua autodetermina-
ção através da transformação de sua principal cidade na
capital de seu Estado.

O principal obstáculo a um acordo entre as partes no
que se refere a Jerusalém é a recusa israelense em parti-
lhar a cidade como capital dos dois Estados, insistindo em
afirmá-la como a eterna e indivisível capital do povo ju-
deu. Mesmo o Meretz, o partido israelense mais ideologi-
camente comprometido com a solução do conflito através
do estabelecimento de um estado palestino, tem uma posi-
ção dúbia com relação a Jerusalém. Em sua plataforma
eleitoral de 1996, portanto no calor da morte de Rabin e
com a esperança de que os Acordos de Oslo iriam apro-
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fundar-se sob a liderança de Shimon Peres, o Meretz afir-
mava que Jerusalém não seria novamente dividida, mas
que seu status final seria determinado levando-se em con-
sideração seu caráter único em termos religiosos e nacio-
nais. A ANP, de seu lado, aceita compartilhar a cidade,
ficando Jerusalém Oriental como sua capital e Jerusalém
Ocidental como capital de Israel. No entanto, o crescimento
dos fundamentalismos judaico e islâmico acirra a disputa
pela cidade, colocando em jogo não memórias nacionais,
mas promessas divinas. O que torna a questão ainda mais
complexa.

A PAZ É POSSÍVEL?

No cenário descrito, é possível construir dois Estados
Nacionais lado a lado, garantindo a ambos segurança,
soberania, exclusivismo jurídico-político, monopólio legíti-
mo da força, maiorias demográficas estáveis, e o fazer de
forma circunscrita ao que cada Estado define como sendo
a sua nação?

Em 2003, um grupo de intelectuais, políticos, militares
e acadêmicos israelenses e palestinos reuniu-se na cha-
mada Iniciativa de Genebra. A Iniciativa partia do pressu-
posto de que uma das razões para o fracasso de Oslo era
a ausência de compromissos claramente definidos, desde
o início das negociações, a respeito do resultado final das
mesmas: a criação de um Estado palestino na Cisjordânia e
Gaza, divisão de Jerusalém como capital dos dois Estados,
formas de reparação aos refugiados palestinos, arranjos de
segurança etc. A Iniciativa, que conciliava visões até então
antagônicas, evidenciava que havia, e há, israelenses e pa-
lestinos dispostos a um diálogo franco, aberto e corajoso.

O desafio que se coloca é o de ampliar o número de
israelenses e palestinos dispostos a um tal diálogo. Para tal,
a crítica que a Iniciativa de Genebra fazia a Oslo pode ser
vista, justamente, como a força de Oslo. Combinando gra-
dualismo e custos crescentes para o abandono das nego-
ciações, a estratégia de Oslo baseava-se na idéia de que

israelenses e palestinos deveriam primeiro acordar as áreas
de consenso, como a autonomia palestina e cooperação
econômica, deixando para o fim problemas onde o dis-
senso era maior, como o dos refugiados, Jerusalém, os
colonos e o status final da ANP. O fundamento da estraté-
gia era simples: o não-acordo sobre a totalidade destes
pontos não inviabilizaria ganhos em áreas em que o con-
senso era possível. A crítica: as áreas em que o consenso
não fosse alcançado poderiam ficar indefinidamente em
aberto, mantendo latentes as condições para o retorno do
conflito. Tal risco, realmente existente, era no entanto con-
traposto por uma percepção de grande sensibilidade polí-
tica: se em uma situação de conflito os lados maximizam
suas posições, em uma de distensão, de ganhos crescentes
para ambos, as posições tenderiam a amenizar-se, redu-
zindo a própria dimensão de problemas à primeira vista
insolúveis, de reivindicações à primeira vista excludentes.

himon Peres afirmou, à época de Oslo, que mais
importante do que a assinatura de líderes políti-
cos em tratados não testados pela realidade se-

ria tornar as sociedades em conflito parceiras comprometi-
das com um processo de entendimento. É impossível saber
se, caso Rabin não tivesse sido assassinado, Oslo resultaria
em uma parceria entre israelenses e palestinos. Mas parece
claro que o conflito só será resolvido se essa parceria for
construída. E isto não se faz de uma hora para outra. Então,
fica a aposta: se as sociedades israelense e palestina forem
capazes de construir novas hegemonias políticas que reto-
mem a concepção geral de Oslo, possibilitando a constru-
ção da confiança mútua, o abrandamento das posições e o
isolamento de fundamentalistas e maximalistas de todos os
tipos, elas podem surpreender o mundo, superando, com
criatividade histórica e conceitual, um conflito que parece
condenado a perpetuar-se indefinidamente.

flimoncic@candidomendes.edu.br
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Eu não pulei, piada; a Terra caiu de mime a árvore assustada voou do passarinho.

Passarinho no arviu um morro passar, acelerado, aovento forte e parado.

T.H.
(TOM HARBOUR)

Meu velho Packard coberto de poeira subiu, com
o motor roncando, os dez metros da pequena ladeira. En-
trou pela porta lateral da fortaleza. Imediatamente me vi
frente a uma multidão de soldados correndo na direção do
que parecia ser um estábulo. Riam e gritavam, aqui e ali
uivos de sofreguidão, mais excitados do que felizes.

Estacionado no sul do Saara, meio que no meio do
nada, aquele era o terceiro regimento inglês de cavalaria
montada em camelos – camelaria? Quase quatro mil ani-
mais, alguns de montaria, de carga a maioria, e oitocentos
homens, os poucos oficiais, europeus, os muitos subalter-
nos, locais. Todos servindo aos interesses coloniais da ve-
lha senhora Inglaterra.

Apesar da balbúrdia alguns homens estavam andando
tranqüilamente e um deles, negro, alto e forte, se divertia
com a confusão – parecia até um baiano – e dizia aos
companheiros: “Não afoba, minha gente, vai ter p’ra todo
mundo.”  Quando passou perto de mim, eu, curiosíssimo,
quis saber a razão da correria desenfreada. Afinal, o que
estavam oferecendo de tão precioso no estábulo?

Ouribe – entendi este ser o seu nome – explicou tudo.
Após oito meses no deserto, naquele buraco solitário, sem
nenhuma companhia feminina, os homens começaram a
ficar indóceis, brigões, a indispensável disciplina ameaça-
da. E então, o comandante do regimento, Coronel An-
thony Harbour, resolveu liberar os camelos para a satisfa-
ção da malta excitada. Diariamente, após a parada das
dezoito horas, quando os africanos patrioticamente canta-
vam o hino (inglês) e arriavam a bandeira (inglesa), o es-
tábulo seria aberto. Inglês e militar, muito estrito e manía-
co de horário, Harbour estabeleceu também que seria fe-
chado quinze minutos após as vinte horas, ou seja, impos-
sível passar a noite toda agradavelmente em companhia
de um camelo. “Satisfação de necessidades, tudo bem”,
pensava o coronel, “mas devassidão nunca, pelo menos
não sob o meu comando”.

Ouribe disse ser aquele o primeiro dia de abertura do
estábulo, daí o nervosismo geral, mas achava que com o
tempo amainaria: duas horas e quinze minutos pareciam
ser um período mais que suficiente; além do mais, não
haveria fila, pois o número de animais era maior que o de
homens, uma situação de camelos a vontade para todos. E
repetiu alto esta sua opinião para um soldado jovem e fran-
zino – devia ser um recruta – que, de tão excitado, esbar-
rara violentamente em Ouribe, caindo no chão: “Calma,
não vai faltar p’ra você”!

O recruta, um tanto estonteado, levantou-se e olhou-o
diretamente, enquanto recuperava o fôlego. Após alguns
instantes, sentenciou: “Se você continuar com esta calma
toda vai acabar pegando um feio”. E acrescentou com ter-
nura, os olhos brilhando: “Lá tem uns bem bonitinhos”.

P.S. 1 – Os lunáticos chamam a terra de satélite, e

o Armstrong me explicou,
quero dizer o Neil,
“noite de Terra cheia”
quando na Lua pousou.
T.H.

P.S. 2 – Peixinhos dourados
precisam achar
que estamos no aquário,
“aquário” de ar.
Seria um arário?
T.H.

porto@fgv.br
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A China ostenta o título de país mais populoso do
mundo, com 1,3 bilhão de habitantes. Embora tenha 9,6
milhões de km² de território, contudo, a população con-
centra-se nas zonas litorâneas e nas bacias dos grandes rios
(Huanghe ou Amarelo, Chanjiang ou Yantse ou Grande, e
Zhujiang ou Pérolas). Coincidentemente, é aí que se en-
contram os 110 milhões de hectares de terras agricultá-
veis. Uma superfície agricultável menor do que a da Índia
(150 milhões de hectares) e do Brasil (360 milhões de hec-
tares), constituindo apenas 7% do total mundial, para ali-
mentar 22% da população global.

A província de Jiangsu (73 milhões de habitantes) e
as municipalidades de Beijing, Tianjin e Shanghai (to-
das com mais de 10 milhões de habitantes) possuem
uma densidade demográfica de dois mil habitantes por
km². A municipalidade de Chongqing e as províncias
de Hebei, Shandong, Zhejiang, Guangdong, Hubei,
Henan, Anhui e Hunan, possuem densidade de até 900

habitantes por km². Heilonjiang, Mongólia Interior,
Ninxia e Gansu, Qinghai, Xinjiang e Tibet, que ocu-
pam mais de 70% do território, possuem 22% da popu-
lação total e uma densidade inferior a 100 habitantes
por km². Como é nessas regiões, topograficamente difí-
ceis, que se encontram as principais reservas minerais e
energéticas, há desequilíbrio entre as potencialidades de
oferta do oeste e norte, e as demandas de energia e ma-
térias-primas do leste industrial.

Em termos de desenvolvimento econômico, a China
tinha um produto interno bruto (PIB) de 45 bilhões de
dólares, em 1978. Mas, em 2004, chegou a 1,6 trilhão de
dólares, pela paridade cambial. Segundo cálculos do The
Economist Intelligence Unit, e pelo nosso critério, esse
PIB já é superior, hoje, a 7 trilhões de dólares. Tal salto é
resultado das reformas introduzidas pelo Partido Comu-
nista, a partir de 1978, na agricultura, nas relações econô-
micas com o exterior, e nas zonas urbanas da China.
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Reformas agricolas
As reformas na agricultura chinesa tiveram os contra-

tos de responsabilidade como base. Substituíram o siste-
ma dos grupos e brigadas de produção e as comunas po-
pulares, aparentemente mais avançadas, e tornaram pre-
dominantes as unidades familiares rurais, com mais de 350
milhões de camponeses. Pelos contratos de responsabilida-
de, as unidades familiares ficaram livres para organizar
sua atividade produtiva. Por outro lado, obrigam-se a ven-
der ao Estado, através das cooperativas, uma parte da pro-
dução, por preço pré-acertado. O que produzem a mais é
vendido no mercado, ou ao próprio Estado, por preços de
mercado. O Estado, por seu turno, obriga-se a fornecer os
insumos necessários à produção agrícola.

Esse retorno à agricultura familiar, em novas bases,
permitiu à China elevar sua produção de grãos de 340 para
407 milhões de toneladas, mesmo sem aumento da super-
fície plantada. Depois de um pico de 502 milhões de tone-
ladas, em 1998, a produção de cereais tem se mantido
entre 430 e 470 milhões de toneladas, nos anos recentes,
ao mesmo tempo em que a produção de oleaginosas, algo-
dão, cana-de-açúcar, beterraba, carnes, leite e produtos
aquáticos cresceu substancialmente.

Seguindo a tendência mundial dos países que se indus-
trializam, a agricultura chinesa perdeu importância na for-
mação do PIB. Segundo o Banco Mundial, caiu de 33%,
em 1982, para 15% do PIB, em 2002, enquanto a indústria
passou a 51,7%, e os serviços a 33,7%. Seu ritmo de cres-
cimento tem se mantido entre 3% e 5%, bem inferior ao
ritmo anual de mais de 9% da indústria e de 8% dos servi-
ços. Caiu também a participação relativa dos trabalhadores
na agricultura. Em 1978, eles representavam 70,5% da PEA
total, mas caíram para menos de 50% em 2004.

Para fazer frente a esses movimentos contraditórios, o
governo chinês tem estimulado a industrialização rural,
através das empresas de cantões e povoados, e a multipli-
cação de pequenas e médias empresas privadas nas zonas
urbanas. Em 2004, as indústrias rurais de confecções,
motores, equipamentos, construção civil, agroindústrias e
outras, somavam mais de 22 milhões de unidades, com

cerca de 140 milhões de trabalhadores, contribuindo para
evitar êxodos massivos e urbanizar de forma crescente as
zonas rurais chinesas. E, nas zonas urbanas, as fábricas
privadas de pequeno e médio portes são responsáveis por
mais de 50% dos empregos totais.

Reformas Industriais
Em 1978, a China possuía indústrias pesadas, de bens

intermediários e de consumo de massas relativamente de-
senvolvidas. Sua produção, porém, mal dava para atender
a demanda interna. Muitos produtos eram racionados. E, já
em meio à nova revolução tecnológica mundial, ramos como
a eletrônica, informática, telecomunicações e novos materi-
ais estavam ausentes das cadeias produtivas chinesas.

As questões-chaves da China, desde 1950, têm consis-
tido em garantir alimentos para sua enorme população e
desenvolver as forças produtivas industriais, científicas e
tecnológicas, de modo a criar as condições materiais para
elevar o padrão de vida e construir uma moderna civiliza-
ção espiritual. A estratégia escolhida, a partir de 1978,
para resolver tais questões, tem consistido em combinar o
planejamento macroeconômico com os mecanismos de
mercado, atrair capitais externos e, principalmente, novas
e altas tecnologias para adensar as cadeias produtivas, e
manter as empresas estatais, assim como o câmbio e os
juros, como instrumentos de política econômica.

Seguindo essa estratégia, a partir de 1979 a China
construiu 5 zonas econômicas especiais – ZEE – e 7 zo-
nas de desenvolvimento econômico e tecnológico – ZDET
–, e abriu 14 portos. Nessas áreas geográficas, permitiu
investimentos estrangeiros, dentro de certas condições.
As empresas estrangeiras precisavam associar-se a em-
presas chinesas, transferir novas ou altas tecnologias, e
vender sua produção no mercado externo. Em outras pa-
lavras, a China agregava poupanças externas a suas taxas
de investimentos e, através da sócia chinesa, internaliza-
va tecnologias, aumentando a musculatura técnica das
empresas nacionais, e ingressava no mercado internacio-
nal junto com a empresa estrangeira.
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Em 1984, já com a demanda expressiva de um novo
mercado rural e de novas tecnologias internalizadas, tive-
ram início as reformas urbanas. Sua meta básica era mo-
dernizar tanto os diferentes setores da economia, quanto
os diversos aspectos sociais e políticos da sociedade. Com
base num trabalho preliminar de revisão legislativa, teve
início o desmembramento dos monopólios, as estatais ga-
nharam autonomia para atuar no mercado, e foram aber-
tas as portas para a atuação de diferentes formas de propri-
edade, inclusive privadas estrangeiras, ao lado das empre-
sas estatais e coletivas.

Em termos de resultados concretos, entre 1984 e 2004,
a produção chinesa anual de aço passou de 31 para 272
milhões de toneladas; a de cimento saltou de 65 para mais
de 900 milhões de toneladas; a de automóveis passou de
149 mil para mais de 4 milhões de unidades; a de TV a
cores saltou de 3,8 milhões para 63 milhões de unidades; a
de açúcar passou de 2 para 10 milhões de toneladas. A
produção de telefones celulares, que era zero em 1978,
superou a marca de 230 milhões de aparelhos. E a de mi-
crocomputadores, também zero em 1978, já superou 10
milhões de unidades por ano.

Em grande medida, essa explosão produtiva se deve
ao dinamismo induzido pelas zonas econômicas especi-
ais e zonas de desenvolvimento, localizadas nas regiões
litorâneas, que funcionam como locomotivas da econo-
mia do país. Ao todo, até o ano 2004, tinham sido esta-
belecidas 15 zonas alfandegadas, 49 zonas de desenvolvi-
mento econômico e tecnológico e 53 zonas de desenvol-
vimento de novas e altas tecnologias, nas quais foram uti-
lizados cerca de 560 bilhões de dólares em investimentos
diretos estrangeiros.

A China tornou-se, após os anos 1980, uma grande
receptora de capitais estrangeiros, seja na forma de em-
préstimos externos (governamentais, de instituições fi-
nanceiras internacionais, de bancos privados, créditos
para exportações e lançamento de títulos no mercado
externo), de investimentos diretos (joint ventures, coo-
perativas, totalmente estrangeiros ou projetos coopera-
tivos de desenvolvimento ), ou na forma de outros tipos
(leasing internacional, comércio compensatório, comér-
cio de processamento e montagem, e aquisição de títu-
los externos).

Em 2002, ela tornou-se o principal destino dos inves-
timentos estrangeiros, superando os Estados Unidos, ao
receber 55 bilhões de dólares. Em 2003 e 2004, esse mon-

tante subiu para mais de 63 bilhões de dólares ao ano. Ao
todo, entre 1979 e 2004, a China utilizou 743 bilhões de
dólares em capitais estrangeiros, de 170 países, resultando
na instalação de 509 mil empresas estrangeiras em territó-
rio chinês.

Apesar do grande volume de investimentos diretos e
das empresas estrangeiras instaladas, eles representam
menos de 15% dos investimentos diretos totais e menos
de 5% das empresas urbanas da China. As estatais reduzi-
ram sua participação no número das empresas do país,
mas geram 42,4% do valor agregado total, representam
74% das 500 maiores empresas da China. Além disso, 14
delas já estão entre as 500 maiores mundiais.

Marcha para
o oeste e norte

O sucesso das zonas litorâneas teve um duplo efeito.
Por um lado, ampliou a disparidade regional entre o leste e
o oeste do país. Por outro, demonstrou que a estratégia
adotada tinha um alto poder de desenvolvimento. Com base
nisso, o governo chinês decidiu, a partir de 2000, transfe-
rir o eixo do desenvolvimento para as regiões centrais e
nor-ocidentais do país.

Proporcionando acesso mais amplo a políticas prefe-
renciais de investimentos, taxas, exportações, importações,
apoio científico e educacional e recursos humanos, inten-
sificou a atração de capitais domésticos e estrangeiros para
aquelas regiões. Hoje existem 60 projetos-chaves sendo
implantados nessas regiões, com um volume de investi-
mentos de 100 bilhões de dólares. Um deles, o cinturão de
novas e altas tecnologias de Shaanxi, chamado de Vale do
Silício do Ocidente da China, abrange a produção de in-
formação eletrônica, software, biomedicina, aeronáutica,
astronáutica e novos materiais.

As províncias de Gansu, Guizhou, Ningxia, Qinghai,
Shaanxi, Sichuan, Tibet, Xinjiang e Yunnan, as regiões
autônomas da Mongólia Interior e de Guangxi, e a muni-
cipalidade de Chongqing, apresentam agora a mesma ati-
vidade febril de construções e produção que caracterizou
as zonas litorâneas nestes últimos 25 anos. O mesmo vem
ocorrendo na mais antiga base industrial da China, a Mand-
churia ou região nordeste, onde estão localizadas as pro-
víncias de Liaoning, Jilin e Heilonjiang. Com isso, está
em curso a redução das diferenças regionais e a busca do
equilíbrio entre o leste e o oeste da China.
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Comercio exterior
O comércio internacional da China saltou de 14,8 bi-

lhões de dólares, em 1977, para 57,6 bilhões de dólares
em 1984, 851 bilhões de dólares em 2003, e 1,16 trilhão
de dólares, em 2004. A exportação de produtos primários,
como agrícolas e minerais, baixou de 53,5%, em 1958,
para 11,2% em 1998, enquanto a dos produtos industriais
subiu de 46,5% para 88,8%. Entre os produtos industriais
exportados destacam-se os elétricos e os mecânicos, com
incidência cada vez maior de eletroeletrônicos.

Desde 1990, as exportações chinesas superaram as
importações, alcançando superávits anuais que variam en-
tre 20 e 40 bilhões de dólares. Em 2002, as exportações
atingiram 320 bilhões de dólares, contra 300 bilhões de
importações. Em 2004, as exportações totalizaram 526
bilhões de dólares, e as importações 490 bilhões de dóla-
res. Assim, apesar do mito de que a China apenas exporta,
evitando ao máximo importar, é possível verificar que a
curva de crescimento das importações chinesas tem acom-
panhado a curva das exportações. A estrutura das importa-
ções chinesas, por outro lado, continua tendo uma grande
participação de bens de capitais e tecnologias, mas a pre-
sença das matérias primas minerais, petróleo e alimentos
vem crescendo nos anos mais recentes.

Em 1978, a China situava-se em 27º lugar no comér-
cio mundial. Passou para o 15º em 1989, 10º em 1997,
6º em 2001 e 3º lugar em 2004. Os dez maiores parceiros
comerciais da China são, em ordem de importância, a
União Européia, Estados Unidos, Japão, Região Admi-
nistrativa Especial de Hong Kong, Associação dos Países
do Sudeste da Ásia (Asean), Coréia, Província de Taiwan,
Austrália, Rússia e Canadá. O comércio entre o Brasil e a
China representa apenas 1% do comércio externo chinês.

A taxa média das tarifas de importação da China era
de 43,2%. Acompanhando sua maior presença no merca-
do mundial e as negociações com a OMC, suas tarifas de
importação para 4.971 produtos foram reduzidas de 35%
para 23%, em abril de 1996, de 23% para 17%, em outu-
bro de 1997, e para 15,3%, em janeiro de 2001. No ano
de acesso da China à OMC, em 2002, essas tarifas haviam
baixado para 12%, em relação a 4.315 mercadorias, cerca
de 50% do total de suas importações. Em 2004 elas atingi-
ram o patamar de 10,1%, sendo de 9,3% para produtos
industrializados, 15,6% para produtos agrícolas, e zero
para os produtos de tecnologia de informação incluídos no
Acordo sobre IT, da OMC.

Ao mesmo tempo, a China cancelou uma série de bar-
reiras não-tarifárias, introduziu novas leis e regulamentos
sobre a abertura do comércio de serviços, financiamentos
externos e direitos de propriedade intelectual, introduziu
emendas nas leis sobre investimentos estrangeiros diretos
e revisou o Guia de Investimentos Estrangeiros na Indús-
tria. Ao todo, o governo chinês revisou cerca de 2.300 leis
e regulamentos referentes à cooperação econômica e ao
comércio externo.

Muitos consideraram que a China, ao dar esses pas-
sos, tiraria as condições de suas empresas enfrentarem a
concorrência das corporações estrangeiras nos mercados
doméstico e internacional. No entanto, embora alguns se-
tores tenham se ressentido, o que se assistiu foi um salto
na participação da China no mercado mundial, entre 2002
e 2004. E o caso dos têxteis, cuja política mundial de cotas
foi banida no final de 2004, é significativo da competitivi-
dade chinesa.

Desigualdades sociais
Em 1978, a China era tida como país igualitário, de

pobreza digna. Então com 1,1 bilhão de pessoas, 700 mi-
lhões encontravam-se acima da linha da pobreza e 400
milhões abaixo. Embora isso representasse avanço mar-
cante em relação ao período histórico anterior a 1949, com
garantia de moradia, alimentação, educação e saúde bási-
cas a toda a população, era uma situação insustentável no
longo prazo.

Os diversos movimentos realizados entre 1953 e 1976,
visando a desenvolver a China econômica e socialmente,
em especial a Revolução Cultural, não conseguiram reali-
zar o desenvolvimento das forças produtivas do país. Os
três bens indicativos da riqueza dos que se encontravam
acima da linha da pobreza – a bicicleta, a máquina de cos-
tura e o rádio – assim como os cartões de racionamento,
eram sinais de que a China era uma sociedade de escassez,
com igualdade social por baixo.

As reformas iniciadas em 1980 romperam essa visão
de igualdade por baixo. Adotaram a estratégia de desen-
volvimento das forças produtivas, pela ação de diferentes
tipos de propriedade ou de relações de produção, com a
consciência de que isso gera desigualdades. Pressupõem,
porém, que a ação do Estado pode conter as desigualdades
dentro de certos limites, utilizando-se de mecanismos de
desenvolvimento da infra-estrutura física e educacional e
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de redistribuição de renda, e realizar um “enriquecimento
social em ondas”.

Nos primeiros dez anos de reformas, esse processo
reduziu para 250 milhões a população vivendo abaixo da
linha da pobreza. E, entre 1990 e 2004, segundo dados da
Unesco, esse número foi reduzido para 26 milhões, numa
população de 1,3 bilhão de pessoas. Nesse mesmo ano, o
número de pobres ainda era de 500 milhões. Mas, havia
surgido uma camada média inferior de 500 milhões, e uma
camada média alta de 250 a 300 milhões de pessoas.

Em 1979 a poupança popular em bancos era inferior a
30 bilhões de dólares, subindo para 1,3 trilhão de dólares
em 2004. Com um crescimento médio na renda de 5% a
6% ao ano, o PIB per capita chinês alcançou, em 2002,
pela paridade cambial, mil dólares. O que significava, pela
paridade de poder de compra, um patamar superior a 7
mil dólares.

O coeficiente de Engel, (proporção entre os gastos
com alimentos e os gastos totais), por sua vez, baixou de
57,5%, em 1978, para 37,7%, em 2004. Nas áreas rurais,
no mesmo período, esse baixou de 67,7% para 47,2%.
Isso indica que os gastos com alimentação são proporcio-
nalmente menores, e que os três bens de riqueza, anterio-
res a 1978, passaram a ser substituídos por moradias, apa-
relhos eletrônicos, carros, cultura, educação, lazer, entre-

tenimento e turismo.
Não por acaso, em 2004, mais de 50% das famílias já

eram proprietárias de suas moradias. O número de telefo-
nes fixos aumentou para mais de 230 milhões, o de telefo-
nes celulares para mais de 220 milhões, e o de computado-
res pessoais e de internautas chegou a 100 milhões, com
um crescimento anual de 10%. Mais de 250 milhões de
chineses possuíam os níveis primário e secundário com-
pletos, 55 milhões são cientistas e técnicos, 700 mil estão
cursando diferentes níveis educacionais em 103 países do
mundo, 900 milhões fizeram turismo doméstico, e 25 mi-
lhões fizeram turismo internacional.

Reformas na politica externa
A grande virada na política externa da China ocorreu

no início dos anos 1970, em plena vigência da Revolução
Cultural, quando estabeleceu relações diplomáticas com os
Estados Unidos e com a maioria dos países que até então
participavam do bloqueio econômico, político e militar
contra ela. A República Popular da China foi reconhecida
como única China e retomou seu lugar na ONU e no Con-
selho de Segurança.

Essa virada ocorreu sem que houvesse concessões quan-
to aos cinco princípios – respeito à integridade territorial
e soberania, não-agressão, não-interferência nos assuntos
internos, igualdade e benefício mútuo, e coexistência pa-
cífica – que guiam sua política internacional desde 1954.
A China não admitia, como continua não admitindo, man-
ter relações diplomáticas com qualquer nação que consi-
dere Taiwan como país, e não como província chinesa. O
reconhecimento de uma só China, e do governo popular
como seu representante, relacionado ao princípio de inte-
gridade territorial e soberania, é inegociável na política
externa chinesa.

Por outro lado, a questão da paz tornou-se crucial para
a China. O governo chinês a considera fundamental para
seus planos de desenvolvimento, e sua diplomacia tem sido
ativa na resolução dos problemas e conflitos por meio do
diálogo e negociações. Em consonância com isso, em
1984, a China adotou a política de “um país, dois siste-
mas”, tendo em vista a reintegração de Hong Kong, Ma-
cau e Taiwan à soberania chinesa.

A China admite que esses territórios mantenham o sis-
tema capitalista por mais 50 anos e sejam administrados
por seus próprios habitantes. Cabe ao governo central ape-
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nas tratar da política externa e da defesa. Hong Kong e
Macau retornaram à China, o primeiro em 1997, e o se-
gundo em 1999, como regiões administrativas especiais
(RAE). As negociações com Taiwan, apesar da interferên-
cia dos Estados Unidos e do Japão, em apoio a forças
separatistas internas, têm avançado. Em 2005, os presi-
dentes dos dois principais partidos de Taiwan visitaram o
continente e mantiveram conversações com o PC e o go-
verno central. Além disso, a China tem incentivado a inau-
guração da primeira linha aérea, ligando Taipé a Fujian e a
Beijing, e estimulado o turismo entre os dois lados do es-
treito. E Taiwan está entre os dez principais parceiros co-
merciais do continente.

A China também resolveu, através de negociações,
problemas históricos de fronteiras com a Rússia, Casaquis-
tão, Quirguistão, Usbequistão, Tadjiquistão, Paquistão,
Índia e Vietnã, alguns dos quais haviam resultado em cho-
ques militares. Formou com a Rússia, Casaquistão, Quir-
guistão, Usbequistão e Tadjiquistão a Organização de
Cooperação de Shanghai, para implementar e reforçar a
cooperação na área da segurança internacional. Com a Índia
e o Paquistão, mantém congelados os problemas resultan-
tes da linha Mac Mahon. E, com o Vietnã, está solucio-
nando, através de diálogos e acordos para a exploração
conjunta dos recursos petrolíferos e minerais, as disputas
em torno das ilhas Spratley, no Mar Meridional da China.

Mesmo com os Estados Unidos e com o Japão, que
continuam estimulando a venda de armas a Taiwan, e in-
centivando movimentos separatistas no Tibet, e com os
quais também tem divergências em relação ao Iraque, pa-
pel da ONU, Irã e interpretação histórica das atrocidades
na Segunda Guerra Mundial, a China vem mantendo uma
ação diplomática positiva, no sentido de reduzir as tensões
e evitar conflitos.

Reformas politicas
É recorrente a idéia da China como ditadura. Alguns a

consideram uma ditadura sanguinária, em virtude dos acon-
tecimentos de Tien’anmen (Praça da Paz Celestial), em
1989. E há um certo consenso de que as reformas econô-
micas não estariam sendo acompanhadas de reformas po-
líticas, especialmente aquelas que visem a suplantar o po-
der do partido comunista.

No entanto, as reformas econômicas foram precedi-
das de algumas importantes reformas políticas. Entre 1978

e 1980, o PC da China baniu a vitaliciedade dos dirigentes
e instituiu sua aposentadoria obrigatória, introduziu a ro-
tatividade nos órgãos do PC e do poder a cada dois man-
datos, assim como a eleição secreta para tais órgãos, e
instituiu medidas para separar o Estado do partido e banir
quaisquer privilégios dos membros do PC em relação aos
demais cidadãos.

Nos 25 anos posteriores, tem havido experimentações
variadas para a implementação do sistema eleitoral direto
para a escolha dos dirigentes dos comitês populares de
povoados, vilas e cantões, e para a escolha dos deputados
às assembléias populares de cantões, cidades prefeituras e
distritos. Tem havido uma constante discussão para me-
lhorar os mecanismos democráticos internos no PC e para
elevar a participação das assembléias populares na elabora-
ção das leis e na fiscalização dos atos do poder executivo.
E o Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, que re-
úne os diferentes partidos políticos e personalidades de
diferentes campos da sociedade chinesa, voltou a ter papel
importante na elaboração dos planos estratégicos do país,
e na fiscalização de sua implementação.

Além disso, tem havido um trabalho árduo para cons-
truir um arcabouço jurídico e uma legislação avançada nos
campos econômico, social, cultural, ambiental e político.
Como na maioria dos países do mundo, também na China
ocorrem discrepâncias entre os direitos em lei e sua apli-
cação prática. Mas, a autonomia conquistada pelo judiciá-
rio tornou-o um instrumento importante para a constru-
ção e observância da legalidade, de forma a contemplar os
direitos individuais e sociais, reduzir as injustiças e man-
ter a estabilidade social e política.

Excetuando-se os períodos conturbados da revolução
cultural, entre 1966 e 1976, e do descontrole inflacionário
e de leniência com a corrupção, que levaram às manifesta-
ções estudantis e aos choques de Tien’anmen, em 1989, a
China tem realizado as reformas sem a adoção de choques
bruscos e com experimentações e implementações passo a
passo, que permitam recuos toda vez que houver algum
prejuízo à população. As liberdades civis foram considera-
velmente ampliadas e a China tem discutido abertamente
seus conceitos e suas práticas de direitos humanos.

Mas supor que a China adotará o sistema político libe-
ral do Ocidente e que o Partido Comunista pode ser bani-
do do poder da mesma forma que aconteceu nos países do
Leste da Europa, não condiz com a realidade chinesa. O
PC da China não conquistou o poder através de golpe de
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Estado ou manobra palaciana de uma minoria. Nem atra-
vés do suporte de tropas estrangeiras. Goste-se ou não, sua
legitimidade política e seu poder residem no fato histórico
de que ele conquistou o apoio da maioria do povo chinês
num processo de 28 anos de guerras civis e de libertação.
E por haver colocado a China de pé, após mais de cem
anos de humilhações colonialistas.

Não há dúvidas de que os comunistas enfrentaram di-
ficuldades e cometeram erros em suas tentativas de tirar a
China do subdesenvolvimento e colocá-la na trilha do de-
senvolvimento. Porém, também não há dúvidas de que sou-
beram tirar lições de seus erros e têm sido os grandes in-
dutores de todas as mudanças atuais. Deng Xiaoping, o
principal idealizador das reformas, afirmou que estas con-
sistiam numa grande e perigosa retirada estratégica, uma
nova Grande Marcha. Da mesma forma que a primeira,
realizada em 1936, eles pretendem transformar a derrota
de tentar uma socialização rápida numa vitória de constru-
ção socialista mais vagarosa e complexa.

Problemas
A retirada estratégica e a conceituação de que a Chi-

na se encontra na fase preliminar de construção do soci-
alismo resultam da constatação de que, apesar dos avan-
ços no desenvolvimento, os problemas que ela enfrenta
ainda são inúmeros e, grande parte deles, pré-capitalis-
tas. Alguns são herdados de uma história de 5 mil anos,
que atravessou a dispersão escravista e feudal, a domina-
ção e as agressões militares imperialistas, e o longo perí-
odo de guerras civis e de libertação. Outros são decor-
rentes do presente surto de desenvolvimento, ou da com-
binação destes com os velhos.

A poluição do meio ambiente resulta de problemas
antigos, como o desflorestamento e a ausência de sanea-

mento básico, e de novos, como os gases poluentes das
usinas térmicas a carvão. A escassez no suprimento de
energia elétrica vem do descompasso entre o rápido cres-
cimento do uso de energia e a mais lenta produção de
suas fontes de energia e implantação de usinas geradoras.
A necessidade de diversificar a produção agrícola e im-
portar alimentos cresce não apenas com o aumento da
população, mas também com o aumento da renda dessa
população.

As disparidades regionais e sociais são fruto de heran-
ças históricas, de condições naturais desfavoráveis e de
estratégias diferenciadas de desenvolvimento. A disparida-
de entre a renda urbana e rural aumentou com a moderni-
zação. O desemprego é fruto do atual aumento da produti-
vidade. A incapacidade do Estado em atender à demanda
por educação, saúde e aposentadorias resulta do próprio
estímulo das reformas e da melhoria do padrão de vida.

A China enfrenta ainda os problemas relacionados com
o desequilíbrio populacional, resultante da política de filho
único, a necessidade de reduzir seu ritmo de crescimento,
causador de tensões infra-estruturais e inflacionárias, as
pressões para valorizar sua moeda e abrir mais rapidamen-
te seu sistema financeiro, as possíveis repercussões de uma
crise recessiva dos Estados Unidos, e por aí afora.

Se fizermos um inventário dos problemas enfrentados
pela China, deixando de lado suas tendências principais e
as medidas em curso para solucioná-los, podemos ter a
impressão que a China avança para um colapso. Foi o que
fizeram muitos analistas, ao longo dos últimos 50 anos.
Para espanto geral, a China vem resolvendo a maioria des-
ses problemas, de acordo com as suas condições e peculi-
aridades. Ela determina seu ritmo. Às vezes, recua forte-
mente, paradoxalmente avançando no curso da própria re-
tirada, criando problemas novos, e gerando uma espiral de
soluções e problemas. Essa é a dialética chinesa.
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