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Recado
Os rinocerontes avançam em formação. Trazem tacapes, lanças,
submetralhadoras. E grampos telefônicos. Têm estado presentes
em todas as idades da espéc ie ¯ da pedra-lascada ao i-pod.
Sempre solidários e ferozes, servem de contra-exemplo
à teoria da evolução: não mudam nunca. Estão sujeitos
a crises de melancolia e a ataques de caspa. Bebem soc ialmente.
Homofóbicos, praticam, não obstante, a pederastia.
Em essênc ia, são prevaricadores existenc iais. No andar em que
as coisas às vezes parecem ir, eles herdarão a terra. Estou fora.

As páginas seguintes são de extrema delicadeza. Em alguns dos croquis apresentados,
o Poeta do Traço ou do Risco, conforme é chamado Domingos António de Sequeira,
chegam a ser quase translúcidos, uma marca d’água, tamanha a leveza dos contornos
e contrastes dos desenhos. Coisa de querubim.
Insight-Inteligência se regojiza de estender aos seus patrocinadores esse estado de
graça proporcionado pelo riscado celestial do artista lisboeta.
É um caso em que menos é mais.
Estamos dentro.

Obs: o minimalismo só vale para efeito estético, pois no que diz respeito ao apoio dos nossos
mantenedores, mais é “mais” mesmo!
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otícia alvissareira. Foi aberta a temporada
de candidaturas ao nobilíssimo epíteto de
futuro “pai dos pobres”. Aspirantes à Presidência da República, habilitem-se. Está à
disposição do mandatário do porvir o legado mais valioso
de Getúlio Vargas no imaginário popular: a franquia do
salário-mínimo. Será vencedor quem elevar o poder de
compra real dos trabalhadores de renda mais baixa ao
seu maior nível histórico. São quatro anos para perseguir
uma majoração de 92,77% – a simulação levou em conta
uma inflação anual de 5,5% ao ano durante o período
2007/2010 e, portanto, acima da meta de 4,5% do Comitê de Política Monetária (Copom). O salário-mínimo da
“consagração”, conforme os dados do Ipea, seria de
R$ 586, 00, e nenhum centavo a mais. Já o seu valor
simbólico é impossível de ser mensurado. É apenas tãosomente o preço da eternidade.
Em poucas outras datas na cronologia do salário-mínimo foi tão viável elevar o piso salarial real para o patamar
do seu recorde histórico. Basta conferir as variáveis a favor: inflação sob controle, superávits fiscais acima da meta,
saldo recorde na balança comercial e crescimento do emprego formal. A distância do percurso – um percentual de
92,7% – aparentemente assusta. Mas, só à primeira vista.
Basta lembrar que, no seu governo ainda inconcluso, tendo que apagar a fama de incendiário com juros pirotécnicos e um crescimento econômico capenga, mesmo assim
Lula elevou em mais de 70% o salário-mínimo nominal e
– a partir de abril deste ano – em 45,71% o salário-mínimo real. Trouxe o touro à unha de R$ 236,74 a R$ 350,
00, vigorando este último valor a partir de 1 de abril, dia
da lorota. Talvez por isso haja quem diga que é pouco. A
ressalva espinhosa leva em consideração o fato de ele não
ter cumprido a promessa de campanha de dobrar o valor
do salário. Mas, promessa de campanha o nome já diz o
que se trata. A verdade é que nunca se viu tanta fartura na
recomposição do andar de baixo do rendimento do trabalho desde a segunda safra salarial de Vargas – aumento
real de 256,5% contra uma queda de 23,44% no primeiro mandato.
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Antes que as gralhas comecem sua barulheira, é preciso fazer justiça a Fernando Henrique Cardoso, que com
todo o neoliberalismo que lhe é atribuído e horror a herança maldita do populismo salarial, logrou uma expansão real do mínimo de 38,64%. Conta ponto a favor de
FHC a notável derrubada do imposto inflacionário, que
caiu dos píncaros para níveis civilizados. Era no saláriomínimo que o rato da carestia esburacava o queijo para
valer. Mesmo que não vá ser recordado por isto, FHC
tem um lugar no panteão, logo após o segundo Vargas e
o, por enquanto, primeiro Lula, em honroso terceiro lugar no ranking das maiores recomposições do poder de
compra do piso salarial.
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o troféu do maior salário-mínimo vai para
quem? Em janeiro de 1959, ao som do “peixe vivo” e embalado pela festejada imprudência de JK, o salário-mínimo real bateu no
espetacular andaime, em valores constantes, de R$ 570,97.
Foi bom enquanto durou. Mas durou pouco, coisa de um
mês. Já em fevereiro o seu valor real cairia para R$ 522,
16. Os excessos de JK normalmente levavam a uma rebordosa inflacionária. Tanto que, entre picos e vales salariais, fechou seu governo com uma recomposição do salário real de 27%, bem abaixo do índice até agora obtido
pelo Lulinha, paz, amor e mais salário-mínimo. Mas, há
quem discorde da data magna de janeiro de 1959. O
economista Sergei Soares, do Ipea-Brasília, pondera que
no final dos anos 50 o salário-mínimo só se aplicava a
uma pequena parcela da população – o trabalhador rural,
que era o contingente dominante, era excluído por lei do
benefício. O Dieese – instituto de pesquisa intersindical que
tem como missão precípua tratar de questões salariais –
identifica períodos e cifras completamente distintas, a partir de uma metodologia própria de cálculo do valor real.
Segundo o Dieese, JK continua sendo o campeão, mas
somente levantou a taça em 1957, com um salário-mínimo real de R$ 1.112,44; o piso inaugural de Vargas era
de alentados R$ 889,03; e até o general Castello Branco,
teria sido pródigo na fixação do menor salário, encerrando 1964, ano de política monetária austera e mão fechada para os proventos do trabalho, com um valor de
R$ 889, 00. Essa dispersão aguda das cifras faz parte dos
lendários mistérios do mínimo!
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A opção do autor deste texto foi pela série oficial do
salário-mínimo real. As contas deflacionadas são do Ipea
e, como tudo o que diz respeito ao piso salarial, são controversas. A metodologia de cálculo, contudo, é transparente, não obstante nenhum índice de preços cobrir todo o
período. O Ipea utiliza diversos índices encadeados para
efeito de deflação. Exemplos da diversidade do encadeamento: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
do IBGE é usado a partir de março de 1979; para períodos anteriores, o deflator utilizado foi o Índice do Custo de
Vida (ICV-RJ) da FGV. A julgar pela série histórica do Ipea,
os presidentes Itamar e Collor são os vilões do saláriomínimo, com a menor recomposição do poder de compra; Castello Branco e Geisel foram os generais de melhor performance; Jango foi o mais ciclotímico – o salário
subia e descia feito uma montanha russa; e Café Filho e
Jânio foram os que mais sofreram as ressacas dos mandatos anteriores de excessiva libação salarial.
A história do “pequeno polegar” da economia é uma
ópera de amor e ódio. Bem mais ódio do que amor, certamente. O economista Márcio Pochmann, pesquisador do
Centro de Estudos Sindicais e da Economia do Trabalho da
Unicamp, em livro organizado juntamente com o jornalista
Sérgio Costa para comemoração dos 90 anos da PricewaterhouseCoopers no Brasil, faz um resumo sucinto da saga
de luta e perdas do piso salarial.
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“No Império, durante a campanha pela abolição da
escravatura, a defesa do salário-mínimo já se encontrava
presente na pauta de reivindicações de segmentos do operariado e de facções políticas. Também no último quartel
do século XIX, diante da mobilização em torno da instauração da República, bem como ao longo da Primeira República, até 1930, a reivindicação do salário-mínimo esteve nas ruas e no Parlamento. Somente 10 anos após a
Revolução de Trinta, em pleno contexto de oposição generalizada às políticas liberalizantes, protagonizada por
importantes movimentos sociopolíticos como os dos tenentistas, comunistas, socialistas, positivistas, entre outros,
o salário-mínimo foi implementado no Brasil. O governo
Getúlio Vargas estabeleceu o primeiro valor do saláriomínimo em 1940, durante o regime político antidemocrático do Estado Novo (1937/45) e em plena Segunda
Guerra Mundial.”
“O salário-mínimo começou a ser definido por uma
investigação de preços da cesta básica de consumo popular e das remunerações dos trabalhadores na segunda metade da década de 1930. Para se tornar lei, também teve
que depender da autorização da aristocracia agrária, que
terminou impondo a definição do valor do piso monetário
somente para trabalhadores urbanos. Somente na década
de 60, a partir do Estatuto do Trabalhador Rural, é que o
salário-mínimo passou a ser adotado nas relações de trabalho no campo. O estabelecimento de um valor nacional
somente veio ocorrer 43 anos após a fixação do seu primeiro valor nominal. Assim, a partir de 1983, o mínimo
deixou de registrar distintos valores regionais, com o Sul e
Sudeste do país com salário mais elevado e Norte e Nordeste com menor valor. Entre 1940 e 1964, a atualização
do valor do salário-mínimo foi feita por comissões tripartites de interesses (empresários, trabalhadores e governo).
Da ditadura militar (1964/85) até os dias de hoje, o salário-mínimo deixou de ter compromissos diretos com o custo de vida dos trabalhadores para se transformar em medida de política econômica de controle da inflação e das
finanças públicas, sem participação de representantes de
empregados e empregadores na definição do seu valor”.
26

SALÁRIO ARMADO

INTELIGÊNCIA

D

esde o parto, não foi fácil a vida do “pequeno polegar”. A primeira tabela do salário-mínimo já nasceu com promessa de
perda para o trabalhador, com um prazo
de vigência de três anos. Somente em julho de 1943 foi
dado um primeiro reajuste, seguido de outro em dezembro do mesmo ano. Após esses aumentos, o salário-mínimo passou mais de oito anos sem ser reajustado, sofrendo
uma queda real de 65%, considerando-se a inflação medida pelo IPC da FIPE, conforme dados do Ministério do
Trabalho. Em 1951, Vargas corrigiu a tunga e iniciou os
reajustes mais freqüentes. Mesmo assim, da data do reajuste de 1951 até outubro de 1961, quando ocorreu a
primeira correção salarial do governo de João Goulart,
houve somente seis mudanças. Após 1962, com a aceleração da inflação, o piso do trabalhador, para variar, voltou a perder poder de compra.
Com o golpe militar, modificou-se a política de reajustes, abandonando-se a prática de recompor o valor real
do salário no último reajuste. Adotou-se então uma política
que visava a manter o salário médio, e aumentos reais só
deveriam ocorrer quando se verificasse ganho de produtividade. Pois bem, até hoje se discute como se calcula a
taxa de produtividade, um dos mais intrigantes “mistérios
do mínimo”. Os reajustes eram feitos levando-se em consideração a inflação esperada, o que resultou em uma
forte queda salarial decorrente da subestimação da inflação por parte do governo.
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s dados do Ministério do Trabalho fornecem mais insumos para o acompanhamento da saga. Em 1968, passou-se a
incluir uma correção referente à diferença entre as inflações esperadas e as realizadas, sem qualquer reajuste referente às perdas entre 1965 e 1968.
Nesse período, que durou até 1974, houve ainda uma
forte redução no número de níveis distintos de saláriomínimo, que passou de 38, em 1963, para apenas cinco, em 1974. Reduziu-se, também, a relação entre o
estranho expediente de maior e menor salário-mínimo,
que atingiu o valor de 1,41 no final do período. De 1975
a 1982, nem tudo foram flores, mas os reajustes do mínimo elevaram gradualmente seu poder de compra, com
um ganho real da ordem de 30%.
Em 1979, com a inflação comendo solta, os reajustes
passaram a ser semestrais. Espetado pelo tridente da hipercarestia, não faltou quem defendesse, inclusive, reajustes mensais. O argumento da época era cândido, para
não dizer tosco: se a poupança, os aluguéis e todos os
demais rendimentos eram corrigidos mensalmente, por que
o salário-mínimo merecia um tratamento tão inferiorizado? Daí para o reajuste overnight seria um passo. A partir
de 1983, com a febre dos sucessivos planos de alquimia e
estabilização monetária, multiplicaram-se as políticas salariais, todas elas associadas ao projeto de combate da inflação. Quem pagou o pato? Entre 1982 e 1990, o valor
real do mínimo caiu 24%. Mas, como não há tempestade
que dure sempre, com a estabilização, após o Plano Real,
o salário-mínimo finalmente chegou ao purgatório, com
ganho real de 28,3% entre 1994 e 1998.

A história de lutas em prol do salário-mínimo está, no
mínimo, distante de completar o seu objetivo inaugural. O
IBGE tem um registro de expressivo contingente de trabalhadores que não percebem sequer o mínimo salarial. É
como se fosse o mínimo do mínimo ou frações do piso. Na
década de 50/60 o térreo salarial era motivador de encarniçadas pelejas entre o capital e o trabalho, sendo inclusive combustível de lutas corporais e tensão social. Só
para se ter uma idéia do clima de luta de classe, recordemos algumas manchetes dos jornais de 1959, ano da graça do salário-mínimo. Jornal do Brasil, de 24 de janeiro:
“Indústrias insistem em não pagar salários”; “As classes produtoras têm manifestado o propósito de adiar o pagamento do novo salário-mínimo até que o Judiciário reconheça
o prazo de carência pleiteado. Os patrões querem um prazo
de, no mínimo, 60 dias entre a publicação da lei e sua
entrada em vigor”. Com a inflação da época, os dois meses de carência já levavam metade do aumento salarial.

JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006

27

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

N

o dia 4 de fevereiro do mesmo ano, o
mesmo JB noticiava que “Onda de desemprego cresce com o novo salário-mínimo”.
E prosseguia: “Segundo fontes da Divisão
de Fiscalização do Ministério do Trabalho, que orienta quem
procura conhecer o texto das Consolidações das Leis do
Trabalho, o desemprego é comum toda vez que o salário
se modifica”. Em 6 de fevereiro, o JB manda ver: “Mais
de 600 indústrias foram denunciadas por não terem pago
o mínimo. Governo informa que a recusa e as multas para
as empresas alcançarão importância recorde”. Em 15 de
fevereiro: “80% das empresas já aceitam pagar o mínimo”. 19 de fevereiro: “Várias greves deflagradas na indústria pelo não-pagamento do mínimo”. E em 25 de fevereiro: “Empresas construtoras recusam-se a pagar o
mínimo e ameaçam seus operários”.

O líder sindical Luiz Inácio, forjado em tempos de negociações salariais bem mais bicudas, jamais imaginaria
conseguir toda essa moleza em um ambiente de vigorosa
bonança salarial. Se alguém tem dúvida da mudança dos
tempos em relação aos idos do salário recorde de JK, basta colocar a lupa sobre o clipping analítico do noticiário
após o anúncio da majoração do mínimo. Do dia 11 de
janeiro, quando foi publicada a primeira notícia sobre o
aumento do piso para R$ 350,00, ao dia 1 de fevereiro,
quando a mídia passou a tratar o assunto de uma forma
rala, foram publicadas, com intensidade diária, 119 matérias nos seis principais jornais e três maiores revistas do
país, totalizando uma área de 42,20 em centimetragem
quadrada, um espaço superior ao noticiário do Programa
Bolsa Família no período, mas inferior ao das críticas às
altas taxas de juros. Novidade absoluta no que diz respeito
ao assunto: não houve sequer uma abordagem negativa
e, portanto, nenhuma crítica à decisão de aumento salarial, entre as 119 matérias. Mistérios do mínimo!
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as os assalariados de menor calibre
podem esquecer a hipótese de que a
disposição persecutória dos cruzados
contra a elevação salarial tornou-se
coisa do passado. Depois da folga de 20 dias na mídia
após o anúncio do novo mínimo, a brigada dos economaus
voltou a bater forte na mudança do salário-piso. Entendase como economaus aquela categoria de economistas para
quem hay aumento de lo salário, soy contra. Um povo que
se pudesse extinguia o rendimento do trabalho, desde que
não fosse o seu, é claro. Com o advento da descoberta da
inflação inercial, o mínimo recebeu um golpe fortíssimo
da academia. A indexação virou anátema. E o salário-mínimo entrou na dança da demonização dos preços indexados. Durante grande parte do governo FHC, foi inclemente o debate sobre os malefícios e anacronismo da lei do
piso salarial. O argumento de doutos e sapientes era que,
sendo impossível viver com o salário-mínimo por ser mínimo demais, sua função para o trabalhador era apenas
simbólica. Já para a economia – seja lá o que isso quer
dizer – era nefasto, pois agia como um indexador das contas públicas. E assim o salário-mínimo virou o algoz do
orçamento de municípios, estado e União, além é claro da
Previdência Social. O receituário desses sábios era que o
mercado regulasse o piso salarial conforme a produtividade dos agentes e regiões do país. Uma mistura de sorte e
darwinismo. Quem tivesse sorte e “competência” que trabalhasse na AmBev ou Vale do Rio Doce e não na mercearia do seu Manoel. Ou que migrasse para o Sul Maravilha ao invés de ficar ganhando centavos no Tocantins.
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Nem tão ao Norte, nem tão ao Sul, melhor fugir da
divisão maniqueísta dos argumentos. Salários fora do lugar são fatores de produção negativos ao desenvolvimento. O resultado é o mais que sabido: desemprego, informalidade, impacto desproporcional na relação salário/câmbio (com queda de divisas das exportações), déficits fiscais
insustentáveis, desabastecimento e, cruz credo, inflação.
Por outro lado, salários comprimidos interferem negativamente no processo de distribuição de renda, prejudicam o
mercado interno e são indutores de criminalidade e violência.
Para horror dos indexofóbicos, o Dieese identifica três
outras importantes funções na definição dos rendimentos
dos trabalhadores de menor remuneração: efeito farol –
consiste na associação de remunerações fora do setor formal à evolução do salário-mínimo; efeito arrasto – corresponde ao reajuste dos salários situados entre o velho e
novo valor do salário-mínimo; e o efeito numerário – que
se observa quando existe uma vinculação – formal ou informal – de remuneração superiores ao valor do saláriomínimo. Entre os benefícios de praxe, o mínimo atua como
limite a superexploração do trabalho, freio à utilização da
rotatividade no emprego (forma de reduzir salários) e redutor das enormes discrepâncias salariais inter-regionais.
A maior láurea do “pequeno polegar” vai para sua função
de dínamo do mercado interno e motor de crescimento do
consumo doméstico.
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A

porca do parafuso aperta quando o mais
controverso dos benefícios do mínimo, sua
utilização como piso previdenciário, ganha
a ribalta. Se por um lado, representa um
eficiente instrumento de distribuição de renda e combate à
pobreza, notadamente com a incorporação dos trabalhadores rurais, por outro, existe sim um problema de natureza atuarial. Os números não fecham se, por um lado, o
orçamento é restritivo, e por outro, existe uma Lei de Responsabilidade Fiscal, que manda para a cadeia o gestor
do orçamento. A Confederação Nacional dos Municípios
estimou que o aumento do salário-mínimo para R$ 350,00
provocará um gasto extra de R$ 1,1 bilhão para as prefeituras. Uma conta pequena para os grandes, mas um espeto doloroso nos pequenos municípios.
A brigada dos economaus não alivia, e, ao invés de
soluções para viabilizar o aumento não-inflacionário ou
extorsivo para as contas fiscais, corre para detonar qualquer sugestão de aumento do salário-mínimo. Exemplos
emblemáticos e mais recentes da indignação dos detonautas salariais são os de Fabio Giambiagi (“Na raiz da má
qualidade do ajuste fiscal estão os aumentos reais do salário-mínimo, que tem inchado a despesa previdenciária e
esmagado o espaço do investimento. Cada vez que o SM
aumenta, o crescimento de médio prazo fica um pouco
mais comprometido. Aumentos reais das aposentadorias
são um saque contra o futuro”) e Eliana Cardoso (“O aumento do salário-mínimo, muito acima da taxa de crescimento da produtividade do trabalho, pressiona a inflação
para o alto. O rendimento de 40 milhões de brasileiros
corresponde ao salário-mínimo, que também influencia
milhões de outros salários. Portanto, um aumento do salário-mínimo afeta o custo das empresas, com forte efeito
inflacionário na ausência de uma política monetária restritiva”.). Parece até um noticiário extraído dos jornais de
fevereiro de 1959.
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O governo Lula dá como barato o valor da fatura do
aumento-campeão. Na exposição de motivos que acompanha o projeto de lei do novo salário-mínimo está registrado para a posteridade que o gasto total do aumento de
R$ 50,00 mensais será de R$ 9,4 bilhões. O governo,
porém, diz que já reestimou as receitas previstas para este
ano e encontrou R$ 10 bilhões adicionais para cobrir a
elevação de algumas despesas, como o aumento do mínimo e parte do reajuste do funcionalismo público. Além
disso, na proposta orçamentária de 2006, o Executivo criou
uma reserva de contingência específica de R$ 1,2 bilhão
para os chamados “riscos previdenciários”.
Os benefícios da elevação do mínimo de R$ 350, 00
são de encher a vista, e, aparentemente, valem o sacrifício. O economista Ricardo Paes de Barros, expoente entre
os especialistas na chamada economia social, saúda o aumento do salário-mínimo e seu impacto positivo no injusto
perfil da renda nacional. Segundo ele, o grau de desigualdade vigente hoje é o menor dos últimos 25 anos, fazendo
com que a proporção da renda apropriada pelos 50% mais
pobres da população nunca tenha sido tão elevada e a dos
10% mais ricos nunca tenha sido tão reduzida. Ricardo PB
explica que a queda na taxa de desemprego, que passou de
9,5%, em 2001, para 9,1%, em 2004, tem uma importância bem menor (2%) do que o aumento real do saláriomínimo, que responde por 8% na queda da desigualdade.
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O

professor Aloísio Araújo, espécie de Lawrence Olivier dos economistas com forte
formação matemática, não chega a ser um
economau, mas não resiste à tentação e
comenta que o estado da arte a ser perseguido é a “grande vitória dos liberais norte-americanos, que enterraram a
fixação do salário-mínimo por lei”. Aloísio é boa gente e,
confrontado, reconhece que o problema norte-americano
era bem diferente: salários mínimos parrudos e vitaminados. “O nosso ainda é bem pequeninho”, confessa, para
logo após engatar na mesma racionalização: “É pequeno,
mas não dá para ficar aumentando mais”.
A não ser que... Bem, a não ser que se desvincule o
mínimo do seu benefício previdenciário. Diz Aloísio que a
idéia é velha e está devidamente esquartejada por gente
próxima ao presidente da República. Leia-se o economista
Marcos Lisboa, ex-secretário de política econômica de
Pallocci, atualmente na presidência do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB).
Marcos Lisboa participou de uma confraria que incluía,
entre outros luminares, os economistas André Urani e o
supremo guru dos economatas – doublé de economistas e
matemáticos – José Alexandre Scheinkman. Ambos trabalharam na chamada “Agenda Perdida”, que deveria ter se
tornado o programa de governo de Ciro Gomes, caso fosse eleito, e acabou sendo contrabandeado, em parte, para
a gestão Lula. Scheinkman concorda que o mínimo é muito baixo, mas se preocupa com o impacto dos aumentos
reais sobre o emprego formal, especialmente em razão
dos tributos sobre a folha previdenciária.

A receita de Scheinkman é quase singela: “Um corte
na contribuição previdenciária do empregado e do empregador teria efeito positivo na renda dos trabalhadores
menos educados que percebem salário-mínimo e têm emprego formal. Geraria também novos empregos formais.
O governo poderia, por exemplo, isentar todos os tributos
e contribuições sobre a folha que correspondam ao primeiro meio salário-mínimo de cada trabalhador. A perda
de receita conseqüente pode ser razoavelmente estimada.
Dependendo da avaliação de custos, o governo poderia
aplicar uma isenção maior ou diminuir o benefício para os
trabalhadores com maior renda. A taxação do trabalho
pouco qualificado é um dos aspectos mais regressivos da
nossa estrutura tributária”.
O Presidente Lula, já em clima de campanha eleitoral, prefere ser prudente em temas polêmicos que meter
sua mão em cumbuca de marimbondo. Em entrevista
recente a revista “The Economist”, descartou a desvinculação entre o benefício previdenciário e o salário-mínimo
– “É fácil falar e difícil fazer”. Disse da boca para fora,
pois é certo e garantido que seu staff da Fazenda trabalha desabridamente em simulações para definição do
percentual e do custo de financiamento da desvinculação. Se a fórmula vingar, bater o salário-mínimo recorde
de JK vira sopa no mel. A receita vale para todos os candidatos à Presidência da República.
COLABOROU MÔNICA SINELLI

faro@insightnet.com.br
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I N S I G H T
A POLÍTICA DE COTAS NÃO INDUZ O BRASILEIRO
A “ESCURECER” SUA COR NA AUTODECLARAÇÃO

De vez em quando os jornais noticiam que pessoas de
cor branca declaram serem pardas, pretas ou negras com
o objetivo de serem favorecidas por cotas em processos de
seleção para empregos ou em vestibulares. Episódios deste tipo espalham o receio de que a política de cotas seja
destruída pela autodeclaração enganosa da cor. De que
adianta favorecer pretos e pardos com cotas se os brancos
começarem a se classificar como pardos? Caso a autodeclaração passasse a ser induzida pela política de cotas,
ela perderia completamente sua já frágil legitimidade.
A possibilidade deste fenômeno foi testada na Pesquisa
Social Brasileira (PESB). A amostra da pesquisa foi dividida
em duas partes rigorosamente iguais (amostra dividida ou
split ballot) de tal maneira que eventuais diferenças nas
respostas pudessem ser atribuídas exclusivamente à maneira como foi feita a pergunta. Ou seja, o perfil de renda,
escolaridade, sexo, idade, região de moradia, etc é o mesmo
nas duas amostras.
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Na amostra 1 foram aplicadas as seguintes perguntas
com o intuito de mensurar a cor do brasileiro:
— Qual a sua cor ou raça?
— O IBGE – instituto que faz os censos no Brasil – usa
os termos preto, pardo, branco, amarelo e índio para classificar a cor ou raça das pessoas. Qual desses termos descreve melhor a sua cor ou raça?
Na primeira pergunta a resposta era aberta. O entrevistado poderia dizer a cor que quisesse. Na segunda pergunta eram dadas as opções de respostas mencionadas no
enunciado da pergunta.
Na amostra 2, foram aplicadas estas mesmas perguntas. Porém, antes delas foi lido para o entrevistado o seguinte texto:
“O tema cor e raça é muito importante no Brasil. O
governo já está fazendo reserva de vagas em empregos
públicos para negros, porque eles têm tido menos oportunidades do que os brancos de conseguir bons empregos.
Antes dessa mudança, para conseguir esses empregos
públicos as pessoas faziam os mesmos testes ou concursos,
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TABELA 1

O brasileiro não muda de cor por causa da política de
cotas – pergunta aberta

Preta
Parda
Branca
Amarela
Morena
Mulata
Negra
Índio
Outra
NS/NR

Amostra 1
sem estímulo
3
16
45
2
26
1
5
0
1
1

Amostra 2
com estímulo
2
17
42
1
25
1
9
1
1
2

TABELA 2

o brasileiro não muda de cor por causa da política de
cotas – pergunta fechada com as opções de resposta

Preto
Pardo
Branco
Amarelo
Índio
Outro
NS/NR

Amostra 1
sem estímulo
10
33
46
4
6
0
2

Amostra 2
com estímulo
11
34
44
3
5
0
3

e as que tinham os melhores resultados conseguiam o
emprego. Agora os negros têm garantido alguns bons
empregos públicos, mesmo que seus resultados nos testes
e concursos não sejam os melhores”.
Isto significa que na amostra 1 as perguntas sobre a cor
foram feitas sem o estímulo da política de cotas e na amostra 2 foram feitas com estímulo. Assim, caso a política de
cotas induza as pessoas a “escurecerem” sua autodeclaração de cor, espera-se que na pergunta da amostra 2 haja
menos brancos e mais pretos e pardos. Vê-se pelos resultados que isto não acontece (tabelas 1 e 2).
O percentual de pessoas que se declaram de cor branca, nas duas maneiras de perguntar é, dentro da margem
de erro estatística da pesquisa, rigorosamente o mesmo.
Além disso, todos os demais percentuais – para as respostas nas outras cores – são também idênticos.
Estes resultados permitem afirmar que os episódios
narrados pela imprensa, sempre com muita repercussão
junto ao público, são fatos isolados. A grande maioria dos
brasileiros, na verdade quase a totalidade, não muda sua
cor com o objetivo de se beneficiar da política de cotas.

INTELIGÊNCIA
Por isso, quando estes fatos ocorrem, a reação negativa é
muito avassaladora. As pessoas que fraudam sua cor na
autodeclaração tendem a ser duramente criticadas. Um
fator que contribui para isso, além da rejeição dos brasileiros a este tipo de prática, é que há um grande consenso nacional sobre os critérios de classificação entre brancos, pardos e pretos1. Ou seja, na média todos os brasileiros concordam sobre a classificação autodeclarada de
cada um.
BRASIL: A LEGITIMIDADE DA POLÍTICA
DE COTAS É GRANDE

Há várias maneiras de se medir por meio de pesquisas
de opinião a legitimidade da política de cotas. Uma delas é
perguntando diretamente para as pessoas se elas apóiam
ou não tal política.
Uma segunda maneira é indireta. Comparando-se
o apoio ao “conceito de políticas de cotas” com o apoio
da política de cotas aplicada aos pobres. Isto foi feito
na PESB.
Mais uma vez, utilizando-se da técnica da amostra dividida, perguntou-se na amostra 1 se as pessoas apoiavam
políticas que fossem voltadas para beneficiar os pobres:
1 - O governo facilitar que empresas construam suas
fábricas em áreas pobres para diminuir a pobreza
2 - O governo gastar mais dinheiro nas escolas localizadas nas áreas pobres para diminuir a pobreza
3 - O governo dar bolsas de estudo para jovens pobres
que tiram boas notas para diminuir a pobreza
Na amostra 2 a mesma pergunta foi feita, porém, neste caso foi apresentado o conceito de política de cotas:
1 - O governo facilitar que empresas construam suas
fábricas em áreas onde a maioria dos moradores é de
pessoas negras
2 - O governo gastar mais dinheiro nas escolas localizadas nas áreas onde a maioria dos moradores é de pessoas negras
3 - O governo dar bolsas de estudo para jovens negros
que tiram boas notas para diminuir a pobreza

1. Isso já foi provado quando a PESB apresentou um cartão de fotos
com oito pessoas de diferentes gradações de cores – entre branco e
preto. As pessoas tiveram a mesma classificação em todo o país,
independentemente da classe social ou da região do Brasil.
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Sabe-se que políticas mais universais – combate à pobreza – tendem a ter mais apoio social do que políticas
mais restritas – melhoria da situação social dos negros.
Assim, um dos resultados esperados desta metodologia era
que o apoio da política de cotas fosse menor do que o
apoio da política de combate à pobreza. Foi isso que ocorreu (Tabela 3).
A soma das respostas “a favor” mostra que o menor
apoio à política de combate à pobreza é 86% para a situação das fábricas. Esta proporção sobe para o patamar de
95% quando se trata de escolas e faculdade. Ou seja, aproximadamente 90% da população brasileira apóia que sejam tomadas medidas para diminuir a pobreza. Isso explica
por que no Brasil qualquer governo que adota medidas de
combate à pobreza tem, para tais ações, um grande apoio.
O inverso também é verdadeiro. Não há condições na opinião pública para se criticar ações de redução da pobreza.
Quando se analisa as proporções dos que apóiam as
políticas de cotas (soma das respostas “a favor”) nota-se
também um grande consenso: 77% são favoráveis à instalação de fábricas onde a maioria da população é negra,
78% apóiam a política de cotas aplicada às escolas e 87%
para as faculdades.
Acontece algo esperado, é menor o apoio social a uma
política mais restritiva (cotas para os negros) do que uma
política mais universal (combate à pobreza). Porém, a di-
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ferença é de apenas 9 pontos percentuais a favor dos pobres quando se trata de fábrica e faculdade, subindo para
18 no que tange às escolas.
É interessante notar que o maior apoio, tanto no combate à pobreza quanto às cotas para negros, ocorre nas
políticas universitárias. Isso sugere que a população considera o ensino superior um grande gerador de desigualdades e, portanto, por isso mesmo, uma grande oportunidade para diminuir a distância entre pobres e não-pobres,
negros e não-negros.
O BRASIL DE 2002 É BEM DIFERENTE
DOS EUA DE 1990

Estas perguntas da PESB foram retiradas do General
Social Survey (GSS) de 1990 conduzido pela Universidade de Chicago (www.norc.uchicago.edu).
Lá, nos EUA, os resultados foram bastante diferentes.
Em primeiro lugar, no Brasil, o apoio médio a ambos os
tipos de política é maior do que nos EUA. Quando tomadas
as três políticas de combate à pobreza, no Brasil a média
das respostas “a favor” é 93% nos EUA é 81%: uma distância de 12 pontos percentuais.
Isso revela uma enorme diferença cultural. Nos EUA,
cuja renda per capita é bem superior e a desigualdade de
renda bem inferior ao Brasil, é mais forte a crença de que
a pobreza é resultado de fatores individuais. O pobre é

TABELA 3

Brasil – política de cotas versus política de redução da pobreza

Totalmente a favor
Um pouco a favor
Nem contra nem a favor
Um pouco contra
Totalmente contra
NS/NR

Fábricas
negros pobres
62
71
15
16
1
0
5
4
14
8
3
2

Escolas
negros pobres
54
86
23
9
1
0
8
2
10
1
3
1

Faculdade
negros pobres
75
91
12
5
1
0
3
1
7
1
2
1

TABELA 4

EUA – política de cotas versus política de redução da pobreza

Totalmente a favor
Um pouco a favor
Nem contra nem a favor
Um pouco contra
Totalmente contra
NS/NR
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Fábricas
negros pobres
10
18
35
49
23
15
21
9
7
3
5
5

Escolas
negros pobres
21
31
48
53
13
7
11
4
4
1
3
3

Faculdade
negros pobres
21
38
50
52
13
5
10
2
4
1
3
2
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pobre porque não quis, ou porque não se empenhou, ou
porque não teve mérito, ou alguma outra razão individual,
para sair da pobreza. A sociedade americana forneceria
as condições para todos viverem bem. Aqueles que não
aproveitam em seu benefício tais condições são os responsáveis pela sua pobreza.
Ao contrário, no Brasil, a extrema desigualdade e a
percepção de falta de oportunidades tornam mais forte a
mentalidade paternalista: o governo é o pai dos pobres e
não pode abrir mão desse papel. Como a sociedade é
uma grande barreira à melhora econômica, os pobres –
indivíduos – não seriam os responsáveis por sua situação.
Assim, o Estado ou o governo teria que resgatar a “dívida
social”.
EUA e Brasil também são distintos no que diz respeito á política de cotas. A média da soma da proporção
dos que respondem “a favor” para os três itens é, no
Brasil, de 81% e nos Estados Unidos de 62%: uma diferença de praticamente 20 pontos percentuais (p.p.). Ou
seja, os dois países são muito distintos no que tange tanto ao combate à pobreza quanto á política de cotas raci-
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ais, porém, são mais diferentes ainda quando se trata
das cotas (Tabela 4).
Há uma semelhança importante entre os dois países. Nas
duas modalidades de ação – contra a pobreza e a discriminação racial – o tipo mais aceito é a que se refere à faculdade. Esse apoio cai um pouco quando se trata das escolas e cai
bastante quando a política é de instalação de fábricas em
regiões onde predominam pessoas pobres ou negras.
Isso indica, para as autoridades brasileiras, que tipos
de ações vão encontrar mais resistência – aquelas relacionadas ao emprego – e as que serão mais aceitas pela
sociedade – as que se utilizam do ensino para gerar igualdade. Como os dados são para dois países de culturas diferentes, este resultado sugere que se trata de um padrão
de variação de apoio universal. É a força da ideologia liberal: o fator de equalização das condições sociais é a
educação, o resto fica para o mérito individual (Tabela 5).
Nos dois países as políticas de combate à pobreza são
mais bem aceitas do que as de combate à desigualdade de
raças. Porém, no Brasil esta diferença é menor (12 p.p.)
do que nos Estados Unidos (19 p.p.). Quando se consideJANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006
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TABELA 5

Aceitação da política de cotas
Negros - soma das respostas a favor

Brasil
EUA

Fábricas
77
44

Escolas
78
69

Faculdade
87
71

Média
81
62

Pobres - soma das respostas a favor

Brasil
EUA

Fábricas
86
67

Escolas
95
85

Faculdade
97
90

Média
93
81

Faculdade
9
19

Média
12
19

Diferença favorável aos pobres

Brasil
EUA

Fábricas
9
23

Escolas
18
15

ram apenas as fábricas e a faculdade, nota-se que há muita
proximidade, no Brasil, entre negros e pobres: a diferença
é de apenas 9 pontos percentuais. O mesmo não pode ser
dito para os EUA, são para essas modalidades de ação que
os americanos mais diferenciam negros e pobres.
De um modo geral, a população norte-americana, comparando-se com a brasileira, acha em maior proporção
que nos negros podem “se virar” para melhorar sua condição social. A diferença de mentalidade entre os dois países é maior no que concerne às políticas de cotas do que
às políticas de combate à pobreza. O Brasil dos negros
(média: 81%) é igual ao EUA dos pobres (média: 81%).
POR QUE NÃO ADOTAR A POLÍTICA DE COTAS?

Boa pergunta, se a população brasileira, em uma esmagadora maioria, apóia a política de cotas raciais, então
por que são tão grandes as dificuldades em adotá-la?
A opinião pública está mais do que preparada para a
política de cotas. Ainda que se possa afirmar que, e os
dados confirmam isto, uma política de amparo aos mais
pobres teria mais apoio do que de auxílio às pessoas de
cor preta ou parda, ainda nestas circunstâncias – que são
idênticas no Brasil e nos EUA – pode-se dizer que é muito
grande a legitimidade da política de cotas raciais.
Portanto, a resposta a esta pergunta não está na opinião pública, mas nos interesses (e valores) daqueles
que têm poder de decisão dentro de nossas instituições
públicas.
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Tome-se o exemplo das universidades federais e estaduais. Há uma enorme dificuldade para aprovar uma lei
que torne obrigatória a seleção de estudantes por meio de
cotas de cor nas universidades controladas pelo governo.
O próprio governo, que é o “dono” de tais universidades,
não consegue fazê-lo.
Surpreendentemente (ou não), a justificativa para não
aprovar tal lei vem, com muita freqüência, de professores
de esquerda, que sempre lutaram para a redução das
desigualdades no Brasil, mas com conteúdo de direita, o
argumento do mercado. Para esta justificativa as cotas vão
contra algo de suma importância, o mérito. Segundo tais
professores de esquerda o mérito, somente ele, deve ser o
motivo de obtenção de uma vaga universitária, mesmo para
aqueles que na corrida por uma boa profissão largaram
atrás por conta de sua herança de cor.
- O nível dos estudantes irá piorar
- Aqueles que não merecem irão entrar nas universidades
- Que injustiça, alguém melhor preparado vai perder
uma vaga para alguém mal formado
- Mercado, mercado, mercado...
É disso que se trata. As cotas vão contra o mercado, e a
população brasileira, nunca muito simpática a ele, mercado, apóia de forma inquestionável sua adoção. As cotas
são feitas para facilitar a vida – no longo prazo e entre
gerações – de um grupo de pessoas que se for submetido
ao mercado levará muito mais tempo para melhorar de
vida. Trata-se de uma intervenção política com finalidades
redistributivas. Uma espécie de “acerto com a história”:
um benefício para os que largaram atrás na corrida da
vida profissional e econômica.
Os motivos que explicam a resistência das universidades públicas federais e estaduais não têm nada a ver com
a demanda da população, mas apenas com interesses internos, dos professores, que não querem que pessoas
menos preparadas freqüentem os bancos universitários. É
injusto do ponto de vista do mercado, mas é uma escolha
social de uma grande fatia da sociedade brasileira que
deseja que sejam adotadas algumas medidas que facilitem
sua ascensão social. Não basta entrar na universidade. Para
o aluno, é necessário estudar, ralar muito, em particular
aqueles que tiveram uma formação ruim no ensino médio
e básico. Para o professor deste aluno é necessário ensinar e cobrar, muito. Dá trabalho.
alberto.almeida@ipsos.com.br
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O ano é 1985. O lugar, algum ponto desolado nos
limites entre o Paquistão e o Afeganistão. A região ficou
famosa nos livros de aventura e nas páginas dos jornais
europeus do século XIX. Era a Fronteira Noroeste. No
passado, em meio a uma poeira que jamais se assenta, famosos esquadrões de cavalaria, portando lanças encimadas por rubras bandeirolas e tarimbados regimentos de rifles da infantaria de Sua Majestade Britânica, tiroteavam
contra pertinazes guerreiros tribais, que se ocultavam entre as rochas e os vales da região. A Fronteira Noroeste,
palco de mil batalhas do passado via-se, em pleno final do
século XX, assolada pela bulha e os tumultos de uma nova
guerra.
Os personagens de 1985: membros do escritório do
Extremo Oriente da CIA – sigla que dispensa maiores apresentações – oficiais da ISI – Inter-Services Inteligence – o
serviço secreto do Exército Paquistanês e representantes
dos Senhores da Guerra de grupos da guerrilha mujahedin
afegã. Desde o início da intervenção soviética no Afeganistão, os Estados Unidos, por intermédio principalmente
da CIA, procurou dar suporte aos grupos guerrilheiros que
se opunham, quer à presença soviética, quer ao regime
comunista. Para tanto, contaram com o prestimoso concurso do governo do Paquistão, que franqueou seu território para a viabilização de operações clandestinas de apoio
aos mujahedin.

UM PRINCÍPIO A SER
ENTENDIDO COMO UMA REGRA
GERAL NO MERCADO NEGRO
DE ARMAS É QUE SE AS
ARMAS E MUNIÇÕES ESTÃO
SENDO CONTRABANDEADAS,
ALGUMA AGÊNCIA
GOVERNAMENTAL ESTÁ POR
TRÁS DISTO
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Desde o início da luta contra os soviéticos, os paquistaneses, obtendo alguma verba americana, enviaram aos
guerrilheiros equipamento de origem britânica obsoleto,
datado dos tempos das duas guerras mundiais, das refregas coloniais e das façanhas de Gunga Din. Lutariam com
velhos fuzis Lee Enfield Mk1, alguns morteiros e metralhadoras leves modelo Bren. A partir de uma segunda etapa, os americanos tomaram a iniciativa de melhorar o armamento dos mujahedin. Enviar equipamento de procedência americana, porém, estava fora de cogitação. Embora fosse uma boa idéia “sangrar” os soviéticos no Afeganistão, todo o cuidado era pouco. Ninguém poderia adivinhar como o “velho urso” reagiria diante de uma interferência direta da “águia” em seus desígnios. A CIA preferia
uma política de alimentar suas operações clandestinas com
equipamento proveniente do “inimigo”.
Assim entraram em cena os traficantes internacionais
de armas. Já em 1979, mesmo ano do início do envolvimento soviético direto no Afeganistão, a CIA procurou
dois confiáveis comerciantes de armas: John Miley, oficial
da reserva dos Estados Unidos e o islandês Loftar Johannensson, que regularmente trabalhava associado a Miley.
Dando encaminhamento aos desejos da CIA, Miley encontrou-se em um restaurante de comida indiana de Londres
com Wu Chu-Ling, delegado do Exército de Libertação
Popular da China no Reino Unido. Wu Chu-Ling providenciou a abertura de contatos entre Miley e a NORINCO, a companhia de armamentos pertencente ao Estado
chinês. Milney deu início a uma série de viagens a Benjing
para encontros com representantes da NORINCO. Sempre levava consigo uma bela coleção de revistas Playboy e
Penthouse, distribuídas generosamente entre oficiais chineses, ávidos por literatura ocidental. Naquela época, com
as reformas econômicas ensaiando seus primeiros passos,
a China procurava obter dólares a todo custo e vender armas era um modo de reunir dólares rápido. Entre goles de
cerveja chinesa e comentários acerca da inexorável decadência do Ocidente, os chineses asseguraram sua disposição de vender armas e munições, não só para os mujahedin, mas para todos os amigos que os Estados Unidos apontassem.
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Além das fontes chinesas, os negociantes de armas
conseguiam material bélico dos países socialistas da Europa Oriental. Este era um dos segredos da época da Guerra
Fria: oficiais das forças armadas e funcionários das companhias estatais produtoras de armas do Bloco Oriental,
supridos por suborno apropriado, estavam mais do que
dispostos a transferir armamento a contrabandistas ocidentais. Logo, os grupos guerrilheiros afegãos começaram a receber remessas generosas de fuzis de assalto AK47 e AKM, lança-foguetes anticarro RPG, metralhadoras
antiaéreas, morteiros e farta munição procedentes da China, Hungria, Polônia, Romênia e Bulgária.
O mercado global de armas faz uso freqüente de traficantes privados, especialmente quando governos querem
enviar equipamento discretamente para clientes controversos, tais como grupos guerrilheiros, regimes sob embargo
internacional de armas decretado pela ONU ou Estados
que notoriamente desrespeitam os direitos humanos. Em
1997, um artigo da Jane‘s Intelligence Review estimava que
o mercado negro de armas – administrado essencialmente
pelos traficantes privados – movimentava nos anos ruins
entre 1 e 2 bilhões de dólares. Nos anos bons, a cifra podia
ser 5 vezes maior. Na Guerra dos Balcãs, durante a década
de 90, a Rússia armou os sérvios, a Alemanha forneceu
armas aos croatas, enquanto o Irã, com o beneplácito dos
Estados Unidos e da Grã-Bretanha, enviou equipamento
aos muçulmanos da Bósnia. Como existia um embargo de
armas decretado pela ONU, os governos tinham de fazer
uso de operações clandestinas, gerenciadas pelos traficantes privados, garantindo assim que o material chegasse aos
seus destinos.
Um princípio a ser entendido como uma regra geral
no mercado negro de armas é que se as armas e munições
estão sendo contrabandeadas, alguma agência governamental está por trás disto. Existe sempre um belo volume de
dinheiro para movimentar, seja na compra das mesmas,
no custeio do transporte, no pagamento de despesas de
armazenamento – caso necessário – e, regularmente, na
distribuição de propinas. Em operações deste porte, é
impossível deixar de reparar nas impressões digitais governamentais.
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as voltemos à reunião entre afegãos, norteamericanos e paquistaneses de 1985. Con
forme veremos, os resultados deste encontro seriam revestidos de alguma comicidade, embora no
final das contas fossem também eivados de drama. Durante o encontro, a principal carência apontada pelos representantes dos guerrilheiros era sua incapacidade de enfrentar os helicópteros soviéticos. Os aparelhos Mil Mi-35 eram
pesadamente blindados e muito bem armados. Em campanha, tais helicópteros não só eram capazes de realizar o
trabalho de reconhecimento, como também transportar
rapidamente tropas para os locais identificados e fornecerlhes apoio de artilharia aérea. As guerrilhas não tinham
em seu arsenal nada que pudesse fazer frente à mastodôntica aeronave soviética.
A CIA havia até então, como vimos antes, evitado fornecer aos mujahedin material de procedência norte-americana. Mas durante os 8 anos da administração Reagan –
que começara em 1981, o entusiasmo quanto aos guerrilheiros do Afeganistão crescera sobremaneira no seio da
opinião pública dos Estados Unidos. No Congresso, alguns parlamentares se arvoraram defensores ardorosos do
freedon fighters, e apressaram-se em aprovar um montante
maior de verba secreta para as operações no Afeganistão.
Acompanhando o clima, desde o início da administração
Reagan, assumira a diretoria da CIA William Casey.
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ontando com 71 anos de idade quando nomeado diretor da agência, Casey era um self-made
man muito rico, um católico devoto (assistia à
missa todos os dias) e um anticomunista extremado. Quando jovem, durante a Segunda Guerra Mundial, envolverase em operações da OSS – Office of Strategic Services – que
alguns denominavam também, Oh so secret – agência que
mais tarde tornou-se a CIA. Com o final da guerra, ao
longo de sua carreira de empresário bem-sucedido, encontrara tempo para militar no Partido Republicano, especialmente nas alas mais conservadoras.
Ativo colaborador da campanha de Ronald Reagan, os
assessores do novo presidente, ao articular a montagem do
governo, imaginaram que o lugar de diretor da CIA seria
perfeito para Casey. Este, naturalmente, não hesitou em
aceitar. Uma vez à frente da Agência, tinha absoluta certeza que conseguiria aprimorar seu papel no combate contra
o “Império do Mal”. Casey acreditava que o cristianismo e
o Islã eram aliados naturais na luta contra o comunismo.
Os primeiros, apesar de suas diferenças aqui e ali, são
unânimes na crença da existência de Deus, enquanto os
vermelhos são ateus autoproclamados. Para Casey esta era
uma lógica cristalina: aqueles que acreditam em Deus são
evidentes adversários daqueles que não crêem Nele. Simples assim.
Imbuído destas impecáveis convicções, o novo diretor
da CIA, não só estava disposto a emprestar todo o apoio
aos guerrilheiros no Afeganistão (a mais intensa linha de
frente dessa luta), como também esperava ampliar as operações, apoiando o desenvolvimento da guerrilha islâmica
na Ásia Central, dentro de território soviético. Na época,
alguns analistas qualificados da CIA argumentaram que uma
coisa desse tipo poderia deflagrar reações desagradáveis
por parte dos soviéticos, tais como a Terceira Guerra
Mundial por exemplo. A princípio, Casey desprezou esses
argumentos. Jamais fora um homem que permitisse que
detalhes comezinhos como a eclosão de uma guerra global
toldassem seus projetos.
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asey seria um ótimo personagem para literatura
de ficção, até porque tentava agir na vida real
como tal. Em 1984, partiu para o Paquistão.
Cismara que desejava ir até a fronteira e ver os mujahedin
em ação. Os oficiais da ISI do exército paquistanês viramse diante de uma enrascada. Afinal de contas, Casey era
um alto funcionário do governo americano e comandos do
Exército soviético rondavam a fronteira regularmente. A
Fronteira Noroeste era um lugar perigoso, muito pouco
adequado para “turismo”.
A solução foi colocar Casey dentro de um carro fechado no meio da noite, andar em círculos por algumas horas
para faze-lo pensar que adentravam o território afegão.
Em uma parada programada, lá estavam à espera soldados
paquistaneses, trajados de mujahedins, fazendo toda a bulha que podiam. Saltavam sobre rochas, rastejavam, engatilhavam suas armas e davam alguns disparos. Do outro
lado, vindos da escuridão, tiros eram disparados de volta.
Ocultos pelo negrume da noite, outros soldados paquistaneses desempenhavam o papel do inimigo soviético. Após
a pantomima armada pelos paquistaneses, Casey de volta
ao carro, não pode conter as lágrimas. Acreditava que finalmente vira em ação os freedon fighters.
Não é de se espantar que o governo Reagan, tendo
pessoas como Casey na liderança de seus departamentos
mais sensíveis, optasse por adotar um viés mais agressivo
e aberto no conflito do Afeganistão. Para neutralizar os
helicópteros soviéticos, o governo norte-americano autorizou a remessa para os mujahedins de mísseis antiaéreos
portáteis Stinger. Idealizado pela Hughes Missile System Company, sendo os mísseis propriamente ditos produzidos por
um pool formado pela General Dynamics e a Raytion Corporation, o Stinger era a primeira arma de tecnologia de ponta diretamente fornecida pelos americanos à guerrilha afegã. Tratava-se de um artefato muito efetivo. O dispositivo,
em forma de bazuca, era disparado do ombro do soldado.
Uma vez identificado o alvo pelos sistemas eletrônicos de
alta tecnologia inseridos no disparador, o míssil dirigia-se
para o mesmo sem chance de errar. Estima-se que entre
1986 e 1989, a CIA providenciou o envio de 2000 a 2500
mísseis para o Afeganistão.
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Quando em fevereiro de 1989, os soviéticos se retiraram do Afeganistão, novas preocupações afligiam os operadores da CIA. Durante a guerra, o Afeganistão e áreas
do Paquistão haviam se tornado um “viveiro” de grupos
imbuídos dos ideais do rigorismo islâmico, estimulados
principalmente pelo governo paquistanês – através da ISI,
pelos donativos originários da Arábia Saudita que eram
orquestrados por redes de caridade internacional muçulmanas e também pela agência de inteligência do governo
saudita – a GID – General Intelligence Directorate. É sabido
que o financiamento desses grupos também foi regado por
verbas americanas.
As forças guerrilheiras em questão, alimentadas pelos
recursos mencionados, formaram uma verdadeira “Internacional Muçulmana Fundamentalista” nas províncias da
Fronteira Noroeste e no Afeganistão. Elementos procedentes de países tais como a Arábia Saudita, Yêmen, Palestina, Egito, Malásia, Indonésia, muçulmanos da Bósnia e
da Caxemira indiana, bem como guerrilheiros oriundos
da Ásia Central e da região caucasiana soviéticas, acorriam até a região para receber treinamento militar, doutrinação político-religiosa e finalmente entrar em combate
no Afeganistão.
Os informes coletados pela CIA indicavam que os grupos islâmicos mais radicais desenvolviam violenta retórica
contra os Estados Unidos, Israel e o Ocidente de uma
maneira geral. O capitalismo, segundo as prédicas dos líderes religiosos, tinha suas raízes na jahilyyia – dimensão
onde predominavam as trevas e a ignorância, antes do reconhecimento da veracidade da mensagem de Deus da qual
o Profeta Maomé era portador. Assim o capitalismo era
tão nocivo quanto o comunismo. Uma vez derrotados os
infiéis no Afeganistão, a tarefa dos verdadeiros crentes era
a de dirigir sua combatividade na luta pela restauração do
Califado em todo o mundo muçulmano, derrotar os “cruzados ocidentais”, seus aliados, os sionistas, e os falsos
muçulmanos que se opusessem a este projeto. Dentre os
mais ardorosos adeptos desta doutrina, destacava-se um
saudita, membro de importante família do reino, dotado
de competente e incansável capacidade de organização:
Osama Bin Laden.
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desabamento da velha URSS e o enfraquecimento global do socialismo real, precipitou o
naufrágio da cristalina aliança cristã-muçulmana que tanto entusiasmou William Casey. A CIA deveria
tomar providências, tendo em vista os novos tempos que
se avizinhavam. Uma delas, considerada a mais urgente,
era a de reaver os Stinger, fartamente distribuídos entre os
grupos guerrilheiros. Decidiu-se pagar por eles. Os governos George Bush e Bill Clinton aprovaram uma verba inicial de 10 milhões de dólares (referendada pelo Congresso) para adquirir os Stinger. Orçaram pagar aos Senhores
da Guerra afegãos entre 80 a 150 mil dólares por aparelhos devolvidos. Estabeleceu-se ainda um acordo entre os
agentes americanos e a ISI paquistanesa. Os últimos auxiliariam na coleta dos Stinger em troca de uma comissão
em dinheiro por cada dispositivo recuperado.
Os Senhores da Guerra do Afeganistão não se opuseram a aceitar o negócio proposto pelos americanos. Com
a retirada soviética, passaram dedicar-se inteiramente à
sua própria guerra civil. Avaliaram que neste tipo de campanha, o poder aéreo teria muito pouco peso. Ademais, o
dinheiro obtido pela venda dos Stinger serviria para fortalecer o estipêndio pago a seus bandos de guerreiros, bem
como para a aquisição de armamento leve e munições.
A velha URSS, o governo dos Estados Unidos, os sauditas, paquistaneses e os chineses, regularmente contando
com os auspícios dos traficantes de armas privados, despejaram no Afeganistão armas e munições suficientes para
animar as guerras civis daquele país e da região do entorno por décadas. Semelhante a Casey, que vislumbrava o
Afeganistão como ponto de partida para a ampliação das
operações dentro da Ásia Central soviética, a ISI paquistanesa desviava material bélico e guerrilheiros treinados na
Fronteira Noroeste para articular grupos radicais armados
no estado da Caxemira indiana. Já os radicais islâmicos,
sustentados por financiamento saudita e por apoio técnico
dos paquistaneses, equipavam e treinavam guerrilheiros que
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atuariam não apenas no front afegão, mas também na guerra civil da Bósnia, na luta entre israelenses e palestinos e
montando grupos de oposição armados contra os governos como do Egito, Tunísia e Argélia por exemplo. Dispositivos eletrônicos para detonação à distância e explosivo
plástico eram fornecidos pelos americanos à ISI, e esta os
repassava aos grupos guerrilheiros, que rapidamente ganhavam proficiência no uso e no planejamento de requintados ataques: explosões simultâneas ou seqüenciais com o
objetivo de provocar o maior dano possível.
O imbróglio afegão serviu de pano de fundo para os
últimos suspiros da Guerra Fria. Entretanto, seus “efeitos
colaterais” podem ser sentidos até hoje, mais de 15 anos
passados desde a retirada soviética. O apoio norte-americano aos mujahedins começara no governo Carter, crescera ao longo das duas administrações Ronald Reagan e veio
a tornar-se a mais cara operação dos serviços secretos dos
Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Ao
mesmo tempo, assinala que parte considerável do comércio de armas tais como fuzis de assalto, munições, minas
terrestres, peças de artilharia, lança-foguetes portáteis, e
diferentes modalidades de explosivos, prolifera de forma
quase impossível de ser detida na ampla faixa denominada
de forma imprecisa de “periferia do mundo”.
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O “PATRONO” E MODELO:
BASIL ZAHAROFF
Na estirpe dos comerciantes privados de armas, sobressaiu-se a figura quase mítica de Basil Zaharoff (18491936). Nascido com o nome de Zacharias Basileios na
comunidade grega que vivia em Istambul – o nome Zaharoff foi adotado quando a família viveu no exílio na Rússia – ficou famoso por ter sido um comerciante de armas
esperto, cortejado por governos e adulado pelos produtores. Em fins do século XIX, Zaharoff estabeleceu reputação graças às nutridas e repetitivas pancadarias das Guerras Balcânicas. Sabe-se que ao notar as extraordinárias
vantagens do submarino, Zaharoff apressou-se em vender uma dessas embarcações ao governo grego. Diante
das lideranças atenienses, Zaharoff deixou claro que seus
esforços em efetuar o negócio eram impelidos por um
entusiasmado patriotismo. Em suas veias corria um ardoroso sangue grego. Uma vez efetuada a venda, arrumou as malas e embarcou para Istambul. Uma vez lá,
diante das autoridades otomanas, alertou sobre o fato de
os gregos possuírem um submersível. Vendeu duas unidades aos turcos. Zaharoff era grego, mas como já sabemos, nascera em Istambul.
Algo parecido deu-se também durante sua associação
com o lutador de boxe e engenheiro norte-americano Hiram Maxim. Este desenvolvera uma metralhadora muito
boa, melhor do que as congêneres disponíveis no mercado. Zaharoff encarregou-se de difundir as qualidades do
produto de Maxim no cenário europeu. Em 1886, demonstrou o produto em La Spezia, Itália, acompanhado
pelo próprio Maxim. Após garantir contratos de produção com os italianos, lá estavam eles, no mesmo ano,
exibindo a arma para o Estado-Maior do Exército Austro-Húngaro, um dos prováveis adversários da Itália.
Graças aos contatos de Zaharoff com a Vickers, empresa
gigante produtora de armamentos da Grã-Bretanha, conseguiu negociar um acordo em que a empresa acabou
por absorver a Maxim.
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Zaharoff estabeleceu sua base de operações definitivamente em Londres. Contando com os serviços e a estrutura da City Londrina (o centro financeiro do mundo então), continuou negociando armas para uma clientela que
parecia insaciável. Em virtude dos bons serviços prestados
ao Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial, Zaharoff foi agraciado com o título de baronete. Uma vez terminado o conflito, Sir Basil Zaharoff manteve-se em campo até meados da década de 1930. Hergé, o autor belga da
clássica revista em quadrinhos Tintin, elaborou um personagem chamado Basil Basaroff, um traficante de armas
que fomentava guerras graças aos produtos que vendia,
certamente inspirado no nosso Zaharoff.

TRUQUES E TRAQUEJOS DO
COMÉRCIO MUNDIAL DE ARMAS
Importantes princípios observados no ramo do mercado internacional de armas foram estabelecidos nos tempos
de Zaharoff e, de um modo geral, são seguidos pelos mais
espertos contrabandistas privados até hoje. Antes de mais
nada, tomadas as devidas precauções, não há grande problema em vender armas de todo o tipo para todo mundo.
Os compradores, notadamente os governos, consideram
que ruim mesmo é sofrer de escassez dos produtos, especialmente quando mais precisam dele. Pouco importa se o
“facilitador” que intermedia o negócio é desprovido de
escrúpulos. Muito mais importante é o cumprimento daquilo que é combinado, a despeito da lei, das considerações morais ou éticas. Mesmo no campo institucional, a
força desses preceitos vigora. O pragmatismo domina o
mercado de armas, e, diante dele, impedimentos tais como
restrições jurídicas, acordos internacionais ou embargos
das Nações Unidas são sempre contornados, de uma maneira ou de outra.
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m segundo lugar, no mundo das transações com
armas, predomina o artifício da “propina”. Como
vimos acima, na época da Guerra Fria, funcionários e oficiais ligados às empresas estatais de armamento
dos países socialistas e das Forças Armadas, liberavam seus
produtos em troca de boas gorjetas. Estas práticas se mantêm em voga hoje em dia. Um exemplo é o problema do
“certificado de destino”. Em vários países produtores, a
exportação de armas, ou mesmo o trânsito deste tipo de
carga de um porto para outro, depende deste documento.
Armas e munições são cargas volumosas, relativamente
complicadas de ocultar. Para que tudo corra bem, permitindo que a carga chegue às mãos do cliente – seja lá quem
for – o traficante internacional procura obter um certificado legal de destino. Imaginemos um país qualquer. Este
não sofre embargo da ONU, está em paz com seus vizinhos e, de preferência, é militarmente irrelevante. Devidamente subornadas, as autoridades civis ou militares expedem um certificado de destino, como se fossem os compradores das armas. Munido do documento, o produto pode
circular com maior segurança e em algum momento, é
desviado para o verdadeiro cliente.
Em terceiro lugar, o vendedor de armas hábil e proficiente é freqüentemente um sujeito bem relacionado nas
altas rodas políticas e empresariais. Embora deva evitar a
todo custo a “tola publicidade” – nesse ponto seu comportamento é semelhante aos velhos cappi mafiosi – é de bom
tom que o comerciante circule nos meios governamentais
exibindo alguma desenvoltura. Um homem deste tipo era
o traficante de armas alemão, (embora algumas fontes afirmem que se tratava de um austríaco) Ernst Werner Glatt.
Radicado nos Estados Unidos desde o fim da Segunda
Guerra Mundial, o nome de Glatt esteve associado às discretas operações da CIA ao longo do período da Guerra
Fria. Em 1977, o governo norte-americano oficializou o
Foreign Material Acquisition Program. Seu objetivo principal era o de adquirir armas estrangeiras para testes e avaliações. Secretamente o programa prestava-se à compra de
armas dos países do Leste com o intuito de repassá-las
para governos e grupos de resistência aliados dos Estados
Unidos.

Glatt foi um grande operador do programa. Em 1977,
com o apoio norte-americano, Glatt vendeu armas para o
ditador somali, Siad Barre. Este mostrara-se disposto a
guerrear contra a Etiópia – então controlada por um regime socialista – pelo controle da região de Ogaden, no
Chifre da África. Por meio de uma firma sediada em Lichtenstein, Glatt obteve 580 toneladas de rifles de assalto
e outras armas leves fabricadas pela companhia Technika, empresa estatal produtora de armas da Hungria. Da
Nigéria, conseguiu um certificado de destino falso e encarregou nosso já conhecido islandês, Loftar Johannesson, de transportar o equipamento até a Somália. Entre
agosto e setembro de 1977, os pilotos contratados por
Johannesson realizaram 28 vôos para Mogadíscio transportando a carga. Apesar do apoio material dos Estados
Unidos, a guerra em Ogaden foi um desastre para os
somalis. Em decorrência da derrota, o presidente Siad
Barre foi derrubado e a estabilidade política do país naufragou. As enormes quantidades de armas e munições,
fartamente distribuídas na região viabilizaram materialmente a interminável guerra intestina na Somália. Mesmo agora, em nossos dias, os traficantes de armas continuam ativos na região, espreitando a eclosão de um conflito, desta vez da Etiópia contra a Eritréia.
Na década de 80, Glatt foi ainda um ativo personagem
na Operação Irã-Contras, patrocinada pelo governo Reagan, cujo objetivo era fornecer secretamente armamento
aos grupos contra-revolucionários que combatiam o governo sandinista da Nicarágua. Por meio de arranjos tortuosos – nos quais Glatt era um especialista – armas de
procedência estrangeira eram transferidas para o Irã, e de
lá para Honduras, para abastecer os campos de guerrilheiros Contras que lutavam contra o governo sandinista. Parte do equipamento era de procedência romena. Glatt era
grande amigo de dois irmãos do ditador Nicolae Ceausescu – chamavam-se Marin e Ilie – e providenciava apetitosas propinas que engordavam as algibeiras da família.
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as as boas relações de Glatt não se restringiam
à seleta linhagem de tiranetes socialistas
da Europa Oriental. Gente graúda do Ocidente também se esmerava em adulá-lo. Em 1981, ano da
posse de Ronald Reagan, altos funcionários do Pentágono
promoveram uma festa de aniversário para Glatt. O mimo
aconteceu nos salões do exclusivo Georgetown Club de
Washigton. Os membros deste clube são sempre mantidos
na obscuridade. Geralmente sabe-se que o sujeito fazia parte
do mesmo quando a informação consta no obituário do
jornal. Embora não saibamos se foi servido bolo confeitado na festa, temos certeza de que a lista de convidados
incluía uma vasta coleção de oficiais estrelados das Forças
Armadas dos Estados Unidos, chefes das agências de inteligência, figurões do Partido Republicano e um belo time
de banqueiros. Para a Casa Branca de Ronald Reagan, Glatt
merecia tal festa e muito mais. Afinal de contas, era capaz
de obter um fuzil de assalto AKM-47 polonês novinho em
folha por apenas 135 dólares a unidade. Preço de ocasião!
Os Kalashnikovs geralmente eram vendidos por uma quantia que variava entre 200 e 300 dólares cada.

O COMÉRCIO DE ARMAS
DE TEMPOS EM TEMPOS
Uma das pontas fundamentais do comércio mundial
de armas, como sabemos, é integrada pelos fabricantes.
As manufaturas de armas e demais utensílios militares,
evidentemente compartilham das mesmas carências e necessidades dos fabricantes de sorvete ou de cadernos escolares: precisam vender para pagar as suas contas. No período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial,
passaram por momentâneo calafrio. Com a paz, as nações
reduziram drasticamente suas encomendas e alguns suspeitavam que as armas atômicas fariam com que todo o
arsenal convencional se tornasse lixo obsoleto. Nesse cenário, a Guerra Fria pode ser interpretada como uma espécie
de tônico milagroso para a indústria armamentista, e a
violência radioativa emanada das bombas nucleares, que
tornava certo o aniquilamento de vencidos e vencedores,
foi uma garantia de que o material convencional poderia
continuar no negócio.
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A Guerra da Coréia (1950-1953) foi travada pelos Estados Unidos com armamento da Segunda Guerra Mundial. Serviu para finalizar os velhos estoques e incentivou a
pesquisa e o desenvolvimento privado de novos esquipamentos. A onda de descolonização de África, Ásia e Oceania, sucedida pelos conflitos acerca de limites fronteiriços, partilhas territoriais e guerras civis, serviu para ajudar
a liquidar os estoques antigos e instalaram uma boa demanda por equipamento novo. Se ao longo do período, a
Doutrina Truman (1947) serviu de texto de orientação para
os Estados Unidos na Guerra Fria, as atribulações do envolvimento norte-americano no Vietnã na década de 60
inauguraram a Doutrina Nixon. Esta se pautava na necessidade de reduzir o envolvimento direto de tropas norteamericanas no além-mar. Para tanto, deveriam os aliados e
amigos dos Estados Unidos adquirirem a capacidade de
defender a si próprios. Inspirada no conceito de “vietnamização” do conflito da Indochina – isto é, fornecer a capacidade para que as Forças Armadas do Vietnã do Sul
assumissem inteiramente a luta, permitindo que as tropas
norte-americanas voltassem para casa, caberia ao governo
dos Estados Unidos estabelecer convênios de treinamento
de tropas em várias partes do mundo, bem como facilitar
os procedimentos para o envio de equipamento de origem
norte-americana para seus aliados.
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Mesmo com o fracasso da vietnamização – em 1974
as tropas do Vietnã do Norte entraram em Saigon pondo
fim ao longo conflito – a Doutrina Nixon permaneceu firme. Os fabricante de armas, idem. Além do mais, armamento de diferentes procedências eram despachados para
dar sustentação aos conflitos endêmicos entre Índia e Paquistão, entre árabes e israelenses e para os tumultos incessantes na África. Os fabricantes de armamento não tinham o que reclamar. Com o fim da Guerra Fria, mais
uma vez um calafrio desagradável percorreu a espinha dos
fabricantes e demais pessoas envolvidas no mercado de
armas. Tudo levava a crer que o setor passaria por um
longo período de “vacas magras”.
Na verdade, o que aconteceu foi uma mudança do perfil
das operações. Os grandes traficantes dos tempos de Glatt
por exemplo, foram substituídos por comerciantes ainda
mais discretos e afeitos a levar a cabo uma infinidade de
ações comerciais de pequena e média envergadura. Além
disso, as Corporações Militares Privadas – que cresceram
significativamente desde o fim da Guerra Fria, entraram
fortemente no jogo. Estas prestam uma variada gama de
serviços de segurança a quase todos os clientes que podem
pagar. Um de seus serviços é o de escolher e comprar equipamentos militares para seus contratantes, bem como equipar seus próprios times de soldados de aluguel.

O PAPEL DO SIPRI COMO
OBSERVADOR INDEPENDENTE DA
PRODUÇÃO E VENDA DE ARMAS
O Stockholm International Peace Research Institute –
http://www.sipri.org – é uma importante organização nãogovernamental cuja finalidade é ajudar a promover a paz
mundial. Ao longo dos anos, o Sipri desenvolveu uma ampla
base de dados para acompanhar os orçamentos governamentais destinados a sustentação das estruturas militares.
Não satisfeitos com isso, passaram a tentar monitorar também as transferências de armamento e o comércio mundial de armas. Todos sabemos que as decisões que implicam
desencadeamento de um conflito armado convencional –
uma guerra entre países, uma guerra civil ou o apoio de
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uma terceira potência a uma das partes envolvidas na luta
– são opções de natureza política. Porém, tal decisão política – vamos lutar! – é decisivamente subordinada à questão da abundância ou escassez dos meios materiais necessários à sua implementação – nesse caso, os equipamentos
militares. Os graus de fluxo e disponibilidade interferem
dramaticamente na escalada – isto é, nível de amplitude –
e na letalidade do conflito. Nada mais verdadeiro do que a
noção de que o universo do desejo está vinculado às condições materiais para a sua execução.
Em virtude disso, o Sipri passou a monitorar também
as performances da indústria de equipamentos militares
nos principais países produtores. Procuram saber o montante da produção anual, o que está sendo fabricado e o
destino – especialmente no que se refere às exportações.
Em alguns países, contam com a legislação que impõe a
transparência empresarial para obter os dados. Mas a leitura dos balanços publicados pelas corporações, relatórios
para acionistas e o acompanhamento do material de propaganda são importantes artifícios complementares para a
coleta de informações.
Vejamos o ramo da propaganda e mostruário de uma
dessas corporações, a Rosvoorouzhenie, derivada da velha
agência estatal de armas da Rússia. Esta oferece um catálogo com 7 volumes, contendo informações detalhadas e
os preços das armas e demais equipamentos, desde pistolas e rifles de assalto até submarinos, aviões e ogivas explosivas para mísseis. Nos tempos da Guerra Fria, isto era
informação secreta. Em nossos dias, o mostruário completo pode ser adquirido por 1.500 dólares ou consultado
gratuitamente em algumas bibliotecas de países do Primeiro Mundo. Para quem não tem os 1.500 dólares ou não
pode consultar a obra em bibliotecas, o site Military Parade – http://www.milparade.com/catalog.php?t_sid= - oferece um catálogo sintetizado de armas russas por apenas
120 dólares. Aceita-se cartão de crédito.
scalercio@link.com.br
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C

riada em 2003, a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP)
definiu como uma de suas prioridades o restabelecimento
da ordem e da disciplina nos presídios. Para isso, decidiu
atacar um grave obstáculo à afirmação do controle estatal
sobre as prisões: a existência de poderosas redes de traficantes de drogas encarcerados. Essas facções têm poder
para intimidar agentes penitenciários e recursos para suborná-los. Além disso, desfrutam de condições para se
comunicar com o exterior, através de familiares, advogados, assistentes religiosos ou por meio de celulares e radiotransmissores. As lideranças dessas organizações impõem
disciplina à massa carcerária1 e dispõem de poder até so-

bre a vida dos detentos.2
A partir deste quadro, a SEAP instaurou uma “política
antifacções criminosas” no Rio de Janeiro. A base do projeto foi a criação de uma unidade carcerária em que não
existiriam facções criminosas, como o Comando Vermelho
(CV), o Terceiro Comando (TC) ou Amigos dos Amigos
(ADA). A unidade escolhida pela SEAP para o experimento
foi o presídio Hélio Gomes.
1. “Na vida carcerária, o melhor fator de convencimento – fora a violência – é
a prestação de favores. Um preso em dívida é um aliado.” AMORIM, Carlos.
CV-PCC: a irmandade do crime. Record, Rio de Janeiro, 2004, p. 187.
2. CALDEIRA, Cesar. “Bangu 3: desordem e ordem no quartel-general do
Comando Vermelho”, Inteligência, n. 22, jul. ag. set, 2003, p. 91-115. O
ataque por traficantes do Comando Vermelho ao ônibus 350 (Passeio-Irajá),
que resultou em cinco pessoas mortas carbonizadas e 14 feridas, na noite de
29 de novembro de 2005, levantou a suspeita de que a ordem para a execução
de quatro bandidos que praticaram o ato tenha vindo de chefes da facção,
presos em Bangu I, que não aprovaram a ação. Isto sugere que a encomenda
de crimes nas ruas partindo do Complexo de Bangu persiste. Ler os artigos
seguintes: “Ordem para punição teria saído de Bangu I” e “Ataques encomendados”, O Globo, 3ª ed., caderno Rio, 02/12/2005, p.14.
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DIVISÕES, NUNCA MAIS!
Logo após tomar posse como Secretário Estadual de
Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos
concedeu uma entrevista ao jornal O Globo3:
“Uma das primeiras medidas anunciadas pelo secretário estadual de Administração Penitenciária, o promotor
Astério Pereira dos Santos, de 55 anos, promete levantar polêmica. Astério quer acabar com a divisão por facções criminosas dentro do sistema penitenciário, no prazo de quatro anos. Ele pretende pôr fim à prática de os
presos ditarem as regras às autoridades penitenciárias,
conseguindo assim benefícios dentro da carceragem.
Coronel reformado e ex-diretor de três presídios, Astério
quer acabar também com a prática de os bandidos continuarem controlando seus negócios de dentro da cadeia.
– Precisamos discutir essa divisão nas cadeias com a
sociedade. Será que podemos juntar os presos? A sociedade está preparada para agüentar uma mortandade
em massa? – indagou o novo secretário.
Astério acha sua proposta viável e citou como exemplo
a presença de presos no Fórum do Rio. Ele ressaltou
que eles não são separados, ficam no mesmo corredor
e nada acontece. O secretário pretende ainda criar um
instituto de classificação e tratamento para o estudo da
personalidade dos detentos. Ele vai propor à Defensoria Pública um mutirão para esvaziar as cadeias:
– Para mim, o preso não é coitadinho nem bandido.
Ele é um indivíduo que agrediu a ordem jurídica e como
tal precisa ser disciplinado para o retorno à comunidade dele sem prejuízo da paz social. Não vou fazer distinção. Não vamos criar mitos.”
3. “Novo secretário quer fim das facções dentro dos presídios”, matéria de
Vera Araújo, O Globo, caderno Rio, 07/01/2003, p. 19. O secretário Astério
Pereira defendeu como modelo ideal para o Rio uma penitenciária cujo
número de vagas não passe de 200. Os presos ficariam em compartimentos
individuais e separados por galerias.
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o dia 1 de julho de 2003, o jornal O Globo divulga que, desde maio, o presídio
Hélio Gomes se tornara uma unidade “neutra”. Este seria um experimento inovador da SEAP: um presídio sem
facção criminosa.4 A matéria indica os contornos da política adotada:
“Há nove anos X., de 27 anos, que cumpre pena por
latrocínio (roubo seguido de morte), tenta sobreviver
no sistema penitenciário. Pulou de uma facção criminosa para outra pelo mesmo motivo: os chefões do tráfico queriam que ele atuasse como “robô” (matasse
um preso desafeto do grupo). Hoje, X. é a “bola da
vez”, o que, na linguagem dos bandidos, significa estar
marcado para morrer. A solução foi assinar um requerimento conhecido no sistema como 001, ou seja, renunciar à ligação com qualquer organização criminosa, um porto seguro para quem opta por ser neutro. A
novidade foi implantada há dois meses pela Secretaria
de Administração Penitenciária, no Presídio Hélio Gomes, primeira unidade sem facções. X. não se arrepende da escolha. Cansado das facções criminosas, que
obrigam parentes de presos a servirem como pomboscorreios ou a levar celulares ou drogas para dentro dos
presídios, X. abriu mão da falsa proteção que tinha dos
bandidos.
– Com a cadeia neutra, muitos presos vão “pular” (deixar o grupo) e os chefões vão ficar sozinhos. Não vai
ter cadeia para todos os neutros. Esta é a saída para
acabar com o poder deles (chefes de tráfico) – diz X.”
4. “Estado já tem presídio sem facções criminosas”, matéria de Vera Araújo,
O Globo, caderno Rio, 01/07/2003, p. 19.

A mesma edição de O Globo traz entrevista com o secretário Astério Pereira dos Santos:
“Secretário calcula que 90% querem presídio neutro
O secretário de Administração Penitenciária, Astério
Pereira dos Santos, está apostando nesse tipo de unidade para acabar com o poder daqueles que se dizem
chefes no sistema penitenciário. Ao assumir a secretaria, em janeiro deste ano, Astério prometeu acabar com
a separação por facções criminosas. A criação do presídio neutro Hélio Gomes é o primeiro projeto. Ele acredita que 90% dos cerca de 18 mil presos estariam dispostos a ficarem em presídios neutros:
– Ninguém gosta de ser mandado. Isso é um reflexo da
própria sociedade. A liderança de facções é um sistema perverso. No prazo de um ano e meio, serão construídos mais cinco presídios e dois hospitais, com os R$
55 milhões do convênio entre estado e a prefeitura.
Uma das unidades será neutra. Por enquanto, os 960
presos do Hélio Gomes, que têm escola da alfabetização à 8a série do ensino fundamental, além de aulas de
informática, estão vivenciando a experiência de cumprir pena em cadeia neutra. No local funcionam ainda
uma biblioteca e uma padaria para os presos. O Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe) já recebeu requerimentos de outros internos solicitando transferência para a unidade sem facção.”
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“NEUTROS” OU “AMEAÇADOS”?

Desde maio de 2004, o presídio Hélio Gomes foi transformado na unidade dos presos ameaçados na sua integridade física e moral. Na linguagem usada no sistema prisional, o presídio Hélio Gomes era o “seguro do seguro”.
Praticamente todos os condenados cumpriam pena pelos
artigos 213 (estupro) e 214 (atentado violento ao pudor).
Este segmento de presos é o mais odiado pela massa carcerária. Os internos acusados e/ou condenados nestes artigos correm risco de vida permanentemente. Por isso, adota-se a prática irregular da transferência de presos provisórios – que aguardam sentença – para esta unidade de
seguro. Cerca de 60% dos internos estão nesta categoria
de ofensores aos “crimes contra os costumes”. A população carcerária do Helio Gomes reunia também presos que
se desentenderam com o coletivo de uma facção criminosa – seja ela o Comando Vermelho, o Terceiro Comando
ou Amigos dos Amigos (ADA). Este grupo de detentos tem
uma peculiaridade: alguns pedem para retornar ao presídio de origem onde estava sua facção. Esses casos geram
suspeita de que o pedido de “seguro” 5 tenha sido injustificado – é o chamado “seguro caô”.
O desentendimento com o coletivo pode ter origens
variadas. Há supostas intrigas dentro da própria facção,
que se originavam na rua e eram comunicadas para o
interior do presídio. Alguns presos acusados de “estica” –
venda de drogas fora da favela – eram comumente alvo
de denúncias de ajuda a policiais dentro da penitenciária.
No caso da facção CV, a decisão sobre a vida ou morte é
centralizada, em regra, no presídio Bangu III. O interno
sob suspeição precisa pedir “seguro” rapidamente para
conseguir sobreviver, caso tema ser condenado à morte.
5. É o requerimento conhecido no sistema prisional como 001, acima citado.
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É

importante destacar que está em andamento no
Rio de Janeiro uma forte crise dentro das facções. Por conta disso, existe sim uma “lei do silêncio” entre
os presos e os agentes penitenciários e autoridades da SEAP
sobre a dimensão do problema das facções. Somente em
setembro de 2005, pelo menos três presos de grande importância no CV foram assassinados pelo coletivo. Um quarto integrante da facção foi salvo de um enforcamento por
um guarda penitenciário. Dos quatro casos, apenas um
teve alguma exposição nos jornais: o assassinato de traficante de armas e drogas conhecido como Marquinho Niterói.6 Em 23 de fevereiro de 2006, o preso Maximiliano
da Conceição Henrique, o Maroim, de 28 anos, foi assassinado no pátio de visitas do presídio Bangu III. O corpo foi
encontrado por agentes penitenciários com várias escoriações, o pescoço quebrado e a cabeça dentro do vaso sanitário do banheiro. Acusado em cinco processos, o detento,
segundo a polícia, tinha a função de assassinar os desafetos de sua quadrilha.7 Ao mesmo tempo, há um controle –
talvez como nunca antes – sobre o fluxo de informações
dentro do sistema prisional.
Também merece registro a evasão do preso Humberto
Ferreira da Silva, ocorrida em 18 de dezembro de 2005,
do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor
Carrilho. Os indícios são que saiu pelo portão da frente,
pois o cadeado estava “na manha”. Humberto é membro
da quadrilha de My Thor (CV), que controla o morro Santo
Amaro.8
6. “Marquinho estava em Bangu I e foi transferido para Bangu III há duas
semanas. A mudança pode ter selado seu destino. Em Bangu I, ele ficava isolado
numa cela e só encontrava os outros detentos na hora do banho de sol. Ao ser
levado para Bangu III, numa tentativa da direção do complexo de desarticular
uma greve de fome em Bangu 1, comandada por, entre outros, Marquinho, o
bandido passou a dividir a cela com Rodrigo Barbosa Marim, o Rolinha; Aldair
Marlon Duarte, o Aldair da Mangueira; Magno Fernando Tatagiba, o Magno da
Mangueira; Maicon Luis da Silva; Manoel Firmino dos Santos; Márcio Batista da
Silva, o Dinho Porquinho; e Levi Batista da Penha, o Baby. A proximidade com
outros chefes da mesma facção — na mesma galeria estavam Isaías do Borel e
Marcinho VP — pode ter acirrado uma disputa por poder.” Cf. “Assassinato
dentro do presídio”, O Globo, caderno Rio,10/09/2005, p. 14.
7. Cf. “Morto em Bangu III”, O Globo, caderno Rio, 25/02/3006, p. 17.
8. Na tarde de 23 de fevereiro, segundo a PM, Humberto ordenou um ataque a
tiros na rua Pedro Américo, Catete, em retaliação a morte de seu cúmplice Rato,
que gerenciava os morros Santo Amaro e Prazeres, em Santa Tereza. Cf.
“Tráfico ataca rua no Catete”, o Globo, 2ª ed. , caderno Rio, 24/02/2006, p. 13.
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Outro caso curioso envolve os presos conhecidos como
“ex-ex”. São os policiais, bombeiros ou agentes penitenciários. Quando é condenado, um policial militar vai para o
presídio Petrolino de Oliveira (PO). Mas quando um ex-policial já condenado, que cumpriu a pena ou saiu em livramento condicional, volta a praticar um crime, ele não retorna ao Petrolino de Oliveira. Vai para o “seguro do seguro”
– até setembro de 2005, o Hélio Gomes. Depois do dia 2
de setembro de 2005, esta função passou a ser desempenhada pelo Evaristo de Moraes ou pelo Ary Franco.

FAIXA DE GAZA
Devido à reunião de presos de tão variada origem, o
Hélio Gomes foi uma penitenciária de grande tensão interna. Esses diversos detentos têm pouca tolerância recíproca. Há o episódio de um “ex-ex”, antigo policial, que
identificou um preso recém-chegado no Hélio Gomes. Este
“ex-ex” havia matado o irmão do interno na rua, na época
que ainda era policial, e não bandido. Os casos encontrados na pesquisa empírica levam à conclusão de que existe
em comum entre os presos o fato de serem “ameaçados”,
inclusive dentro da unidade prisional, por “inimigos”.
Um caso que se tornou público e foi alvo de um acompanhamento pelo pesquisador, enquanto membro do Conselho Penitenciário, é o do ex-PM Luiz Cláudio Ferreira
Mamede. Em denúncia escrita incluída no processo E 21/
41464/05 do Conselho Penitenciário, Mamede descreve
o presídio Hélio Gomes, conhecido dentro do sistema penitenciário também como P.P., da maneira seguinte:

INTELIGÊNCIA

“Local este intitulado seguro ou de segurança para presos comuns do TC – Terceiro Comando, TCP – Terceiro
Comando Puro, ADA – Amigo dos Amigos, CV – Comando Vermelho, estupradores, etc. Mas ex-PM, Sr.,
só eu e mais um e um ex-agente isolados num porão
de uma cela até hoje correndo total risco. Pois são
1.058 presos e somos só 3 ex-policiais. E quem os
prendeu? A polícia. Nós é que devemos pagar.”
Este presidiário alega ter feito denúncia sobre um conjunto de ilegalidades e irregularidades praticadas pela diretora do Petrolino de Oliveira no dia 14 de janeiro de
2004, que, segundo ele, podem ser comprovadas. Ele diz
ter sofrido retaliação, ao ser indevidamente transferido para
o presídio Hélio Gomes:
“Pois fui tirado de lá. E, hoje, para retornar, arrumaram milhões de empecilhos, tipo portaria da SEAP, que
eu não tenho nada a ver e não me encaixa. Pois a
portaria diz que o policial que cometer novo crime,
após estar na rua, não tem direito àquela unidade (P.O).
Tudo bem. Linda e perfeita esta portaria. Mas eu já
estava lá, como 45% do efetivo que é “ex do ex”. E o
pior: lá tem dois que não são nada. Pagaram para estar lá e estão.”
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ÚLTIMA FRONTEIRA
O “seguro do seguro” é o último refúgio do preso. Mas
há outra dimensão importante: suas penas tendem a ser
bastante longas. Por este motivo, os detentos têm pouco a
perder. Dada uma oportunidade de fuga, dizem os agentes penitenciários, eles a aproveitarão. Este é o mais dramático problema para os diretores do presídio Evaristo de
Moraes, para onde foram transferidos os presos do Hélio
Gomes. O Galpão da Quinta da Boa Vista é uma unidade
de arquitetura frágil, mesmo depois da reforma concluída
em junho de 2005. Antes, não havia nem teto sobre as
celas. Os presos circulavam sobre os muros de um lado
para o outro. Mas os ocupantes anteriores – integrantes da
facção Terceiro Comando – cumpriam penas curtas em
sua grande maioria.9
Um dos focos principais deste trabalho foi exatamente
a transferência de presos. Após a pesquisa do conjunto de
unidades situadas na Rua Frei Caneca entre outubro de
2003 e março de 2006, é possível traçar uma interpretação sobre a trajetória do descontrole estatal sobre a gestão
penitenciária no Rio de Janeiro. O avanço na análise da
política implementada pela SEAP ocorreu no momento em
que – após dois anos e cinco meses de acompanhamento
do fluxo de presos no presídio Hélio Gomes10 – ficou claro
que a transferência de um detento é o principal mecanismo de controle disciplinar e gestão prisional. O procedimento é utilizado para diversas finalidades: umas lícitas;
outras, ilícitas. Quando se identifica a formação de lideranças de grupos nas galerias, faz-se o remanejamento
do preso. É o famoso “dar carrinho” – expressão usada
pelos agentes penitenciários para definir a desarticulação
das gangues que tornam a unidade vulnerável a fugas,
resgates ou motins.
9. O Evaristo de Moraes deveria acolher internos com penas de até 14 anos.
Após a transferência dos presos do Hélio Gomes para aquela unidade, a
maioria está fora desse parâmetro.
10. Três outras unidades foram inspecionadas sistematicamente para comparar a dinâmica de transferências de presos e reformas nas unidades: o
Hospital Heitor Carrilho, o presídio Ary Franco e Bangu III. Apesar desse
desdobramento não estar inicialmente previsto na pesquisa foi necessário
comparar unidades prisionais para verificar se as transferências de presos
são, de fato, o mecanismo central da contenção de motins e resgates através
da desorganização de grupos de internos. Esta nova dimensão elevou o
número de entrevistas e inspeções realizadas. Em média venho inspecionando três unidades por semana com visitas no Hélio Gomes e Evaristo de Morais
duas vezes por semana.

Outro objetivo da transferência é punir os presidiários
que cometem faltas graves. No dia 28 de agosto de 2005,
a cúpula do CV mudou-se de Bangu I para Bangu III. A troca
foi executada por ordem do secretário Astério Pereira dos
Santos. Por intermédio de investigações do serviço de inteligência penitenciária, Astério teria descoberto que uma greve de fome iniciada por presidiários de Bangu III na segunda-feira, 22 de agosto, havia sido orquestrada por detentos
de Bangu I. A tentativa de assegurar a disciplina em Bangu
III gerou uma tragédia: Henrique Fernandes da Silva, 36
anos, chefe de segurança daquela unidade, foi executado
no quintal de sua casa, na frente de sua mulher grávida e
de seu filho, em 17 de dezembro de 2005.11
A mudança de um preso visa também a obter recursos
administrativos, como no caso da transferência de “faxinas”
– presos de confiança da direção da unidade. Parte importante das atividades administrativas das unidades prisionais
– que deveriam ser atribuições de agentes penitenciários
concursados – é realizada por “faxinas”. Em algumas unidades, os “faxinas” são mais confiáveis do que os policiais
militares e agentes penitenciários. São eles os olhos e os
braços de ferro da direção das unidades. Sem a atuação
destes personagens, a direção do presídio não teria informação, identificação de vulnerabilidades e estabilidade efetiva. Esses “faxinas” são transferidos junto com os diretores,
caso haja rodízio na gestão das unidades prisionais.
11. Cf: “Chefe de segurança de Bangu 3 é executado”, O Globo, caderno
Rio, 19/12/2005, p. 15.
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s transferências são realizadas também para
atender pedidos de pessoas influentes, como
desembargadores e políticos, ou personalidades que mantêm relacionamentos sociais com autoridades dirigentes do
sistema prisional. Prestam-se também à obtenção de propina.12 Os mecanismos usados para realizar transferências compradas são sofisticados. Serve como exemplo o caso
de um jovem de classe média alta, traficante e usuário de
cocaína. A defesa argumenta em juízo que ele é “dependente químico” e obtém sua transferência para o Hospital
Heitor Carrilho, com o pretexto de submetê-lo a uma “perícia médica”. No hospital, o interno fica acautelado durante meses até um dia ser examinado. Esta benesse tem
seu preço. Estima-se que o laudo pericial fraudado custe,
em média, R$ 30 mil reais – o valor depende da capacidade econômica do preso. O fato é que não existe igualdade perante a lei durante a execução penal: se o preso é
poderoso dentro de uma facção ou um membro da elite
econômica ou política, poderá custear um tratamento
privilegiado nos cárceres.

MASSA CARCERÁRIA
O crescimento da população carcerária está relacionado com a política adotada pela Secretaria de Segurança
Pública, que conduz sucessivas “operações” contra traficantes de drogas, principalmente nas favelas.13 O chefe
da Polícia Civil informou que, de janeiro a agosto de 2003,
foram presas 3.727 pessoas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes:
12. Este problema já está sob investigação dd CISPEN (setor de Inteligência) da
SEAP e do Ministério Público Federal desde o início do ano de 2005. Às vezes
o assunto chega à imprensa escrita: “Antes de serem transferidos para outras
penitenciárias, os presos são levados para o Presídio Ary Franco, em Água
Santa, onde passam por uma triagem. Este procedimento, no entanto, pode
demorar. Na próxima semana, a Comissão Contra a Impunidade da Alerj
apresenta denúncias de que detentos estariam pagando R$20 mil para acelerar
o processo de transferência. O caso será levado às secretarias de Segurança
Pública e Administração Penitenciária, além do Ministério Público.” Cf. “O
preço da transferência”, Jornal Extra, Primeiro caderno, 29/09/2005, p. 14.
13. Na chamada “Operação Pressão Máxima” que está sendo executada no
mês de novembro de 2003, o antigo prédio Rajah na praia de Botafogo, e a
Cruzada São Sebastião, no Leblon, foram também alvo de revistas coletivas.
13. Na chamada “Operação Pressão Máxima” que está sendo executada no
mês de novembro de 2003, o antigo prédio Rajah na praia de Botafogo, e a
Cruzada São Sebastião, no Leblon, foram também alvo de revistas coletivas.
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“O número de prisões subiu de 377, em janeiro, para
534, em agosto. São processos de julgamento demorado que implicam penas severas. E as pessoas têm
que ser mantidas presas. A polícia não pode parar de
prender e números como estes explicam por si só a
superlotação de carceragens, como a da 76ª DP”, afirmou Álvaro Lins.”14
Este episódio exemplifica a gestão de crise carcerária
pela dispersão do problema. O secretário Estadual de Segurança Pública determinou que 200 presos da carceragem da 76ª DP, em Niterói, fossem transferidos imediatamente para o Presídio Ary Franco, em Água Santa. A ordem foi dada após conversa entre Anthony Garotinho e o
secretário Estadual de Administração Penitenciária, que
concordou com a transferência. Este é um bom exemplo
do “efeito balão” que ocorre nestes casos. Espreme-se um
lado de um balão de borracha e ele cede; porém, o ar
enche outra parte do balão. Ou seja: transfere-se um grande número de presos de uma unidade para outra que, por
sua vez, fica abarrotada. A superlotação prisional apenas
muda de local.
Em novembro de 2003, os pronunciamentos das autoridades do governo do Rio de Janeiro sobre política de
segurança pública mostravam que a ênfase nas prisões de
traficantes seria mantida. Após cinco dias da chamada
Operação Pressão Máxima,15 a Secretaria de Segurança
Pública divulgou um balanço dos resultados obtidos nas
100 comunidades da Região Metropolitana onde houve
incursões policiais. Foram presas 78 pessoas acusadas de
ligações com o tráfico de drogas. Quatro criminosos morreram em confronto com a polícia16 e dois PMs ficaram
feridos. Foram apreendidos 374 quilos de maconha, 3,5
quilos de cocaína, 18 granadas e 31 armas – entre fuzis,
escopetas e pistolas.
14. Cf. Secretaria de Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, no site Notícias.
“Governo transfere 200 presos de Niterói para Ary Franco”, 16/09/2003. Disponível em 01/11/2004 em: http://www.imprensa.rj.gov.br/noticias2.asp?N=15223
15. A Operação Pressão Máxima é um prosseguimento da Operação Asfixia,
destaca o secretário de Segurança Pública Anthony Garotinho na sua entrevista
coletiva à imprensa.
16. O número de civis mortos em “autos de resistência” cresceu de maneira
notável nos últimos anos. Em 1999, o número de mortos pela polícia foi 289; no
ano 2000, 427 mortos; no ano 2001, 582, mortos; no ano de 2002, 900 mortos.
Em 2003, até o final do mês de setembro, 917 civis já haviam sido mortos pela
polícia no Estado do Rio de Janeiro. Cf. “Polícia do Rio matou 917 em 2003”,
Disponível em 30/10/2004 em: http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/
0,,OI162017-EI316,00.html.
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e acordo com o secretário de Segurança Pública, a Operação Pressão Máxima é a segunda etapa de uma estratégia de buscar criminosos
em seus redutos17:
“– Isso não é uma ação isolada. É parte de um conjunto
de medidas. Antes, a polícia fazia incursões ou ocupações após um fato já ter acontecido. Agora, vamos buscar os bandidos onde eles estiverem. Esta será a nova
filosofia.”18
O Gráfico 1 indica a tendência que, de fato, revela-se
nas estatísticas oficiais.
GRÁFICO 1
REGISTRO DE PRISÕES EFETUADAS PELA POLÍCIA

Estado e Município do Rio de Janeiro - 2000/2003
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Fontes: Registros de Ocorrência da Polícia Civil: jan/2000 a nov/2002:
Planilhas da ASPLAN; dez 2002: Diário Oficial - Incidências por DPs

17. A primeira fase foi chamada de Operação Asfixia.
18. Cf. “Pressão Máxima continua no fim de semana”, O Globo, matéria de
Ana Cláudia Costa e Flávio Pessoa, caderno Rio, 08/11/2003, p. 25.

.

MOVIMENTAÇÃO DE PRESOS

Para se avaliar melhor o problema da superpopulação
carcerária no ano de 2003, é importante analisar os dados da movimentação carcerária, notadamente a demanda por novas vagas para presos. Levando-se em consideração os indicadores oficiais da DC Polinter e da Assessoria de Planejamento e Controle (ASPLAN), ambas da PCERJ,
percebe-se que os números são próximos e podem embasar uma pesquisa comparativa sobre a movimentação de
entrada e saída dos presos dos órgãos prisionais.
Durante o ano de 2003, foram libertadas pessoas presas em anos anteriores, além daquelas detidas no mesmo
ano. Em 2003, foram presas aproximadamente 15.900
pessoas, já excluído o total de prisões temporárias (PT) –
nestes casos, o indiciado é logo posto em liberdade caso
sua prisão não seja transformada em preventiva (PP). Esse
contingente de 15.900 presos tinham o seguinte amparo
legal: 15% de prisões preventivas; 6% de condenações, e
79% de autos de prisão em fragrante. No mesmo ano,
foram legalmente libertados cerca de 11.600 detentos.
Ou seja: o saldo indica que, em 2003, 4.300 presos entraram nos órgãos de custódia – que já estavam lotados –
e não saíram até 31 de dezembro do mesmo ano.
Em 2002, o mesmo problema. Ocorreram cerca de
14.600 prisões (excluídas as PTs) e aproximadamente
11.200 libertações. Portanto, verifica-se um saldo de 3.400
pessoas que foram custodiadas em unidades já lotadas
(Quadro 1).

QUADRO 1
PRISÕES X LIBERTAÇÕES

Estado do Rio de Janeiro - 2002/2003
ANO
2002
2003
Total

PESSOAS PRESAS*
14.600
15.900
30.500

* Estão excluídas as prisões temporárias.
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PRESOS LIBERTADOS
11.200
11.600
22.800

VAGAS NECESSÁRIAS
3.400
4.300
7.700

.
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Em face da política de segurança pública vigente, cabe
um estudo sobre a relação entre o número de presos que
ingressam no sistema carcerário e as necessidades de espaço carcerário, com o custo e a viabilidade de construção
de unidades prisionais de qualidade e com segurança no
curto prazo.19 Por outro lado, é também urgente uma investigação sobre a vulnerabilidade do sistema carcerário
atual diante da crescente superpopulação.20 Estes problemas merecem um acompanhamento sistemático e um diagnóstico prospectivo.

FRAGMENTAÇÃO DE REDES CRIMINOSAS
Está em andamento uma guerra entre facções criminosas nas favelas do Rio de Janeiro que vem mudando a
geopolítica do tráfico. Esses conflitos estão registrados nos
jornais 21:
“Em pouco mais de dois meses, ao menos dez favelas
do Rio foram atacadas ou sofreram tentativas de invasão por traficantes de comunidades em que a venda de
drogas é dominada por grupos rivais. Os confrontos
causaram a morte de pelo menos 21 pessoas, algumas
delas sem nenhum envolvimento com o tráfico. Esses
números mostram um recrudescimento dos conflitos
entre quadrilhas rivais. No mesmo período do ano passado, cinco favelas foram invadidas por grupos inimigos, com saldo de 17 mortes. Na época, os confrontos
ficaram restritos a três pontos da cidade – Ilha do Governador e complexo da Maré, na Zona Norte, e Santa
Cruz, na zona oeste.
19. De acordo com o secretário da Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos, um processo de licitação para qualquer obra dentro de um
presídio dura cerca de 115 dias. Cf. “Astério Pereira vai pedir decretação de
emergência no sistema penitenciário do Rio”, O Globo, matéria de Christiane
de Cássia, 09/09/2003 Disponível em: http://globonews.globo.com/GloboNews/article/0,6993,A599013-28,00.html Disponível em: 20/10/2004.
20. O problema da superlotação carcerária é nacional. Houve um crescimento rápido da população carcerária nos últimos oito anos. Em 1995, o Brasil
tinha 95,5 presos por 100 mil habitantes e hoje tem 173,5 por 100 mil – um
aumento de 81,7%. Eram 148 mil presos há oito anos e hoje são 300 mil,
disputando espaço em 1.430 presídios e delegacias. É certo que no Rio de
Janeiro a situação é particularmente grave em algumas unidades carcerárias.
Na carceragem da Polinter 1.400 pessoas se amontoam onde deveria haver
300. Para um apanhado jornalístico da situação atual, ler: “Fora de controle.
Trezentos mil presos do País vivem rotina de torturas, corrupção e fugas,
enquanto presídios federais continuam sendo só uma promessa”. ISTO É, ed.
1772, matéria de Ricardo Miranda, 17/09/2003. Disponível em 20/10/2003
em: http://www.terra.com.br/istoe/1772/brasil/1772_fora_de_controle.htm

Na maioria das favelas atacadas neste ano, o tráfico é
dominado pela facção ADA (Amigo dos Amigos), que
se fortaleceu nos últimos meses por ter passado a controlar a venda de drogas em antigos redutos do CV
(Comando Vermelho), como a Rocinha e o Vidigal (na
Zona Sul).”
Porém, além dessa dimensão visível e registrada do conflito armado, existe outra menos visível: a fragmentação das
redes criminosas, em particular o Comando Vermelho. A
luta interna tem resultado em assassinatos de lideranças
importantes. As causas dessa disputa intrafaccional não estão esclarecidas. Mas é necessário levar em consideração a
aliança que se consolida entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo e lideranças do CV. A longa disputa
política e jurídica para transferir Fernandinho Beira-Mar de
volta ao Rio ou propiciar seu retorno para audiências na
Justiça Federal – atualmente em julgamento no STF – estão
na agenda das lideranças do CV.

21. MONKEN, Mário Hugo. “Em 2005, tráfico invade mais e mata 21 no Rio”,
caderno Cotidiano, Folha de São Paulo, 07/03/2005 Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u106481.shtml
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DROGAS: UMA OVERDOSE DAS VENDAS
O mercado de drogas está crescentemente diversificado no Rio de Janeiro. A aliança CV-PCC trouxe o crack. As
drogas sintéticas (club drugs) facilitaram a crescente inserção de setores das classes média e alta jovem no tráfico de
drogas ilícitas. O controle territorial das organizações criminosas – garantido pelas armas de cano longo, que vieram com o tráfico de cocaína – possibilitou o aumento da
extorsão de moradores da favela e de comerciantes do
asfalto, em uma época em que os lucros dos traficantes
foram reduzidos pela competição e pelo cerco constante
da polícia.
Eventualmente haverá mudança no perfil do preso por
tráfico de drogas, se as redes de proteção socioeconômica
dos setores de classe média alta – baseadas na propina e
em favores – falharem.

A DERROCADA DE UMA EXPERIÊNCIA
A interrupção do experimento da SEAP no presídio Hélio
Gomes foi gerada por um expediente de acomodação de
facções criminosas e presos em “seguro” em uma situação de escassez de vagas no sistema prisional.
Denúncias e fatos apurados22 apontavam que detentos
do presídio Ary Franco entrariam em conflito. Na Galeria
A, encontravam-se presos da facção criminosa Terceiro
Comando que queriam matar outros detentos oriundos do
Presídio Hélio Gomes. Estes presos transferidos haviam praticado ações contra a facção e se encontravam na Cela
A-4. A direção da SEAP resolveu, então, transferir estes
detentos, trabalho que teve várias etapas. No dia 29 de
agosto de 2005, foram para o presídio Evaristo de Moraes
(Galpão da Quinta da Boa Vista) 232 presos (estupradores) que estavam no presídio Hélio Gomes. Este grupo foi
para a ala desocupada. Após uma reforma, ao menos em
tese, o número de vagas no Galpão havia passado de
1.370 para 1.508. Esta decisão dividia um presídio “de
Terceiro Comando” com presos “do artigo”, como são chamados os estupradores. Os internos mais antigos não queriam estupradores na unidade e se organizaram para matálos, principalmente com estoques e lanças.
22. Foram encontrados três galões de gasolina, estoques, uma pistola e um
revolver 38 na Galeria A no dia 15 de agosto de 2005.
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Em face da reação dos presos do Terceiro Comando
no presídio Evaristo de Moraes, a direção da SEAP transferiu as lideranças do Terceiro Comando para o Ary Franco
no dia 30 de agosto de 2005. Quatro comandantes do TC
foram retirados de cada cela e transferidos para a Galeria
A. A medida não pacificou o movimento de protesto do TC.
Ainda em 30 de agosto, a SEAP pretendia transferir
para o Hélio Gomes os presos do Ary Franco que estavam
no “seguro” da Galeria A (Terceiro Comando) e os da
Galeria D, onde ficavam os detentos que não podiam mais
conviver com a maioria da massa carcerária (“seguro do
seguro”). Mas esta opção não era viável, fato que a cúpula
da SEAP ignorava. De fato, as autoridades foram alertadas
por um “preso faxina” que conhecia a situação local. As
duas galerias eram inimigas e armaram um cenário de
guerra dentro do Ary Franco. Não podiam ser retiradas
juntas devido ao risco de massacre.
A decisão tomada no dia 31 de agosto foi transferir
apenas os 160 presos que estavam no “seguro” da Galeria A do presídio Ary Franco. Estes incidentes evidenciam a
falta de informação dos tomadores de decisão em relação
aos fatos e a ausência de comunicação prévia entre os
“planejadores” e os operadores das unidades.
Em 1 de setembro, a crise se agravou no presídio Evaristo de Moraes: uma greve de fome evoluía para uma
chacina orquestrada. No dia seguinte, uma sexta-feira, às
nove horas da manhã, teve início a transferência do conjunto de presos do Hélio Gomes para o presídio Evaristo
de Moraes. Por sua vez, os integrantes do Terceiro Comando foram levados para o Hélio Gomes. Subitamente o
presídio Evaristo de Moraes passou de um conjunto de presos do TC que variava entre 860 e 930 para uma massa
de 1.459 presos “ameaçados”. O Hélio Gomes recepcionou cerca de 950 presos do TC. Transformou-se, portanto, em um presídio com facção.

I N S I G H T

O

clima no presídio Evaristo de Moraes ficou
extremamente tenso e conflitante. Em parte,
porque “faxinas” ficaram na unidade e os novos presos
queriam impor seus próprios presos de “ligação” – que
fariam o contato com a administração. Por outro lado, nas
transferências de massa carcerária organiza-se inicialmente
a alocação de espaço por ordem alfabética de prontuários. Por exemplo, na Cela 1 ficam todos os presos cujo
nome se inicia com as letras A e B, e assim sucessivamente. Resultado: este critério desorganiza toda a ordem social
que havia sido criada durante muito tempo entre os presos
que conviviam em uma mesma cela. Este problema é particularmente sério quando envolve os presos que pediram
“seguro”. Afinal, estes internos podem ser colocados inadvertidamente para conviver com seu inimigo principal. E
não há como os agentes penitenciários saberem quem é
quem nessa mudança drástica.
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Um fato que agravou as transferências de presos foi a
quase simultânea mudança de chefia do setor de Classificação das unidades do sistema prisional. Este setor é o
centro organizador da vida da unidade. Reúne todas as
informações sobre a trajetória dos internos. No entanto,
uma reforma promovida pela SEAP determinou, como
política de pessoal, que os agentes administrativos lotados
na área de Classificação fizessem um curso de cerca de
duas semanas. Estabeleceu ainda que os 40 primeiros colocados seriam os novos chefes da Classificação. O resultado prático dessa deliberação se constituiu em um extraordinário fator de desestruturação e fragilização das unidades. No caso do Evaristo de Moraes, o chefe da Classificação trabalhava no setor havia 27 anos. Ele foi responsável pela montagem da estrutura no presídio, que sempre funcionou bem. Devido à nova política, foi exonerado,
pediu férias e vai se aposentar. O jovem que chegou para
ser o novo chefe da Classificação não conseguia nem
mesmo preencher as fichas. Tomou posse em uma sextafeira; na segunda-feira, pediu para retornar à sua unidade de origem – Petrolino de Oliveira. O presídio Evaristo
de Moraes atravessou o período mais conturbado da transferência massiva de presos sem comando na área de Classificação e ainda desfalcado de um servidor.
É importante destacar que a desorganização promovida nos presídios Hélio Gomes e Evaristo de Moraes não
trouxe proveito algum ao Ary Franco. Depois de tantas
ameaças de morte no Evaristo de Moraes, a Galeria A
voltou a ficar repleta de presos no “seguro” e continua a
ser inimiga da Galeria D.
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No dia 14 de setembro de 2005, ocorreu uma importante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro23. O
evento tratou principalmente da classificação de presos por
facções criminosas. As apresentações das autoridades do
Executivo, Ministério Público Estadual, Vara de Execuções
Penais24, Defensoria Pública, e parlamentares deixaram
evidente que pouco se conhece sobre o assunto. Felizmente,
agora há reconhecimento de que a classificação de presos
por facções criminosas e a respectiva distribuição dos espaços carcerários são um problema. Pede-se urgência na
apresentação de propostas e projetos de lei para tratar da
matéria no Rio.
QUADRO 2
NÚMERO DE PRESOS NA POLINTER X VAGAS NA SEAP
NÚMERO DE PRESOS QUE ENTRAM
NA POLINTER POR SEMANA
De 280 a 490 presos

VAGAS ABERTAS NA
SEAP POR SEMANA
De 200 a 300 vagas para presos

INTELIGÊNCIA

Alguns pontos de partida devem ser mencionados. Segundo o delegado Cláudio Nascimento de Souza, que assumiu a direção da Polinter no dia 13 de setembro de
2005, há cerca de cinco anos não existia “obrigatoriamente a separação de presos por facções criminosas”. Mas
sempre houve o problema de grupos de presos que aterrorizavam a maioria dos detentos nas delegacias e prisões. Esses criminosos ameaçadores deveriam ser imediatamente isolados. O problema da superlotação25 da Polinter26 está hoje associado à divisão das unidades entre facções criminosas. “A SEAP oferece de 200 a 300 vagas
semanais; entram de 40 a 70 presos diariamente na Polinter”, afirmou o delegado Cláudio Souza (Quadro 2).
A divisão das unidades prisionais entre as facções criminosas gera um grave problema na alocação de presos.
No período da pesquisa, por exemplo, existiam 226 presos “neutros” 27 na Polinter esperando vagas para “presos
sem facção” na SEAP. Os membros da facção Terceiro
Comando só dispunham de 10 vagas na Polinter.
No dia 14 de setembro de 2005, havia 240 presos
condenados na Polinter, de um conjunto de 1.150 detidos
– a unidade tem capacidade para alojar apenas 250 internos. No sistema penitenciário ou na Polinter, “não há ninguém com direito à pena alternativa”, segundo o Juiz titular da VEP Carlos Borges. Atualmente a VEP põe em liberdade cerca de 7.000 presos por ano (Quadro 3).28

Estimativa do Dr. Cláudio Nascimento de Souza, na ALERJ, dia 14/09/2005

QUADRO 3
ESTIMATIVA DE VAGAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO
DE PRESOS CUSTODIADOS E PRESOS LIBERTADOS POR ANO
VAGAS NA SEAP
10400 à 15600

PRESOS QUE INGRESSAM
PELA POLINTER
14600 à 25550

NÚMERO PRESOS LIBERTADOS
SEGUNDO A VEP
7000

Baseado nos depoimentos e estatísticas apresentados na audiência
pública do dia 14/09/2005 na ALERJ

23. As citações e estatísticas citadas nesta seção foram obtidas de gravação e
anotações feitas na audiência pública do dia 14 de setembro de 2005.
24. O Conselho da Comunidade, que é presidido pelo juiz titular da VEP, Dr. Carlos
Borges, mantém em março de 2006 a exibição na Internet de relatórios sobre
inspeções realizadas em diversas unidades penitenciárias. Estão disponíveis dois
relatórios sobre o presídio Evaristo de Moraes, um sobre o presídio Ary Franco, e
mais cinco outros. A iniciativa deveria ser avaliada criticamente por aqueles que
defendem direitos humanos. Os relatórios expõem denúncias de crimes de tortura
e maus-tratos feitas por presos, cujos nomes são mencionados, bem como o dos
agentes penitenciários. Além da evidente violação do direito à imagem, os fatos
divulgados foram apurados superficialmente e aparentemente sem registros de
ocorrências em delegacias policiais. Os relatórios que estão sendo divulgados no
sítio da Vara de Execuções Penais deixam vulneráveis os internos e os servidores
lotados nas unidades. Conferir no site do Conselho da Comunidade, o relatório
sobre o presídio Evaristo de Moraes: http://www.tj.rj.gov.br/vep/
conselho_comunidade/relatorio_evaristo_moraes_12_09_05.pdf
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25. O Ministério Público estadual impetrou, no dia 9 de setembro de 2005, no
Tribunal de Justiça (TJ) uma ação civil pública pedindo que a carceragem da
Polinter seja esvaziada, até ficar com apenas 250 presos (haviam 1.685 na
época). A ação pede ainda que, no caso de a medida não ser cumprida, o
estado seja multado em cerca de R$110 mil e a pessoa física do secretário de
Segurança, Marcelo Itagiba, em R$300 por dia, até o esvaziamento da cadeia. O promotor Eduardo Santos de Carvalho, autor da ação entregue à 8ª
Vara de Fazenda Pública, argumenta que o secretário Itagiba vem desrespeitando uma decisão judicial de 2003, que já determinava o fim da superlotação
na carceragem da Polinter, na Gamboa. Cf. “Polinter: MP pede multa para
Itagiba”, O Globo, caderno Rio, 09/09/2005, p. 14.
26. A desativação da Polinter-Centro ocorrida em janeiro de 2006, por ordem
da Governadora Rosinha Garotinho resultou em transferências massivas de
presos para o sistema penitenciário e novos problemas que serão discutidos
em artigo futuro pelo Autor. Dentre as conseqüências destaca-se, em relação
ao tema desse artigo, que a Galeria B do Presídio Ary Franco , onde ficava a
facção criminosa Comando Vermelho, é ocupada a partir de fevereiro de
2006 pela facção Amigos dos Amigos – que até então não tinha uma “Galeria
própria”.
27. Esses presos “neutros” viram “faxinas” na Polinter. São considerados ¨X9¨ pelos demais presos.
28. Segundo estimativa do juiz da VEP, desses 7000 presos postos em liberdade pelo menos 70 por cento reincidem. O juiz Guaraci de Campos Vianna,
Juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, informou
que cerca de 30 % dos presos que ingressam no sistema penitenciário provêm
do sistema socioeducativo.
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organização do espaço carcerário pela atribuição de unidades prisionais às facções criminosas acarreta problemas específicos. De acordo com o
Juiz da VEP, Carlos Borges, presos da facção criminosa
ADA, que estavam na época na penitenciária Milton Dias
Moreira, tinham direito ao regime semi-aberto. No entanto, não podiam sair do regime fechado daquela unidade
porque não existia outro presídio onde pudessem ficar.
Segundo Carlos Borges, 60% das vagas oferecidas
atualmente pela SEAP não são usadas devido às facções.
Sobram vagas em unidades de regime fechado de facções
como ADA e Terceiro Comando, e faltam vagas para a facção Comando Vermelho. Por outro lado, nos outros regimes
carcerários – semiaberto e aberto – esta relação é inversa.

CONCLUSÕES
A crise da gestão prisional passou a ser vista como um
aspecto central da discussão sobre política de segurança
pública no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, é preciso
separar o ponto de vista distinto da pesquisa e o dos tomadores de decisão. Os gestores do sistema prisional avaliam
que o mecanismo de transferência de presos se constitui
no recurso principal disponível para desativar crises de
segurança no sistema prisional – motins, tentativas de resgate e fugas. A transferência de Fernandinho Beira-Mar
para fora do Rio de Janeiro parece ser a experiência-chave que orienta a perspectiva da cúpula da SEAP: é possível
movimentar o epicentro da crise para outro espaço e dissimular a existência do problema de fundo – o descontrole
do Estado sobre o sistema de controle penal.
A perspectiva deste trabalho é que “a política antifacções criminosas” consiste em uma tentativa sistemática de
reprimir e desmantelar organizações através do uso do
poder do Estado soberano. Não é, portanto, compatível
com os expedientes protelatórios de deslocar problemas
efetivos pelo espaço prisional.
Alguns pontos de partida e objetivos estão sendo perseguidos pela SEAP, apesar dos inúmeros obstáculos – limitações orçamentárias, falta de recursos humanos e ausência
de um diagnóstico atualizado e abrangente do funcionamento do sistema penitenciário.
29. Bangu III atualmente só abriga traficantes de drogas do Comando Vermelho.

INTELIGÊNCIA

O primeiro aspecto da política da SEAP em relação às
facções criminosas se baseia na separação dos presos envolvidos com o tráfico de drogas dos demais detentos29.
Uma das estratégias é alocar em algumas unidades prisionais apenas os principais traficantes de drogas. Um desdobramento desta política seria dividir os grandes e os pequenos traficantes – funkeiros, “aviões” e “esticas”.
Outra ação fundamental é a criação de novas unidades. Outra medida necessária é separar os líderes (“frente
de cadeia”) dos presos socioeconomicamente mais vulneráveis (“os caídos”), com objetivo de “ressocializar” este
grupo de “desvalidos”.
A SEAP vem adotando a posição de não favorecer a
“glamourização” da vida dos traficantes, às vezes construída pelos meios de comunicação de massa. Porém, estes
pontos básicos da política “antifacções” da SEAP, acompanhados da prioridade ao restabelecimento da ordem e da
disciplina nos cárceres, não têm sido inteiramente implementados. O projetado Centro de Observação e Reinserção Social – amplamente divulgado – ainda não foi implantado. Esta unidade seria a porta de entrada dos presos
no sistema. Os detentos seriam submetidos a exames para
elaboração de seu plano individualizado de tratamento
penitenciário (PIT). No prazo de 90 dias antes de seu livramento condicional, o interno retornaria ao Centro a fim de
ser preparado para o retorno à liberdade em sociedade.
A proposta de criação de um “centro neutro” no presídio Hélio Gomes, onde seriam colocados presos sem vínculos com as facções criminosas do tráfico de drogas, foi
abandonada, pelo menos temporariamente. De fato, a
penitenciária foi apenas uma unidade para presos que
pediram, em primeiro lugar, “seguro”. Informações de
guardas penitenciários e autoridades indicam que presos
ligados a facções, como o Terceiro Comando Jovem, e –
surpreendentemente – alguns ainda associados ao Comando Vermelho, reivindicaram permanecer no presídio.
Por fim, cabe ressaltar que existem no Hélio Gomes
oportunidades educacionais e laborativas. Mas, – assim
como ocorre em outras unidades do sistema prisional, elas
não estão direcionadas à ruptura com as identidades mantidas pelas facções criminosas.
cesarcaldeira@globo.com
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ROSTOS

perdidos,

ROSTOS

revelados..
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imagem do rosto humano, ainda que apenas esboçada, é um elemento
poderoso de comunicação. Uma criança em seus primeiros dias de vida
não é capaz de reconhecer uma pessoa, mas já se torna atenta aos olhos
e ao contorno de um rosto humano. À medida que crescemos, fixados na face humana
como elemento central de comunicação, aumentamos nossa capacidade de ler e interpretar as informações que vêm dos rostos que nos cercam. Um rosto é uma âncora, um eixo,
uma mensagem, uma identidade.
Quem lida com a perda das faces vivida no cotidiano dos esquálidos e sorridentes
despojos arqueológicos, esqueléticos, em sua nudez das carnes, olha para as faces quase
vivas em afrescos, gravuras, pinturas, esculturas e dificilmente deixa de sucumbir ao desejo de poder revê-las. Estas faces, que nos espreitam por trás dos ossos de um passado
próximo ou distante, estão sendo reveladas, mais e mais rostos surgem. A reconstrução
científica e artística de faces humanas, baseada nas análises anatômicas e antropológicas,
é uma técnica em desenvolvimento há dois séculos. Nas últimas cinco décadas ganhou
grande aplicação e um aperfeiçoamento acelerado.
Rostos perdidos no tempo são cada vez mais convidados a revelar-se, a expor-se ao
reconhecimento do público em Museus, ao aceite dos homens de história, ao de acordo
dos arqueólogos, ao crivo dos evolucionistas. Outros rostos, perdidos ou destruídos pela
fatalidade e pelo crime, retomam seu lugar, e até mesmo clamam por justiça. A reconstrução facial é um sucesso nessa década, que o digam os Neanderthais, a Luzia, o Toutankamon e os Cold Cases.
Os rostos são importantes para nós, neles queremos identificar, reconhecer, categorizar, traduzir, seja sob a máscara dos signos expressos no olhar, do repuxado da boca, das
rugas, ou apenas dos cabelos em desalinho. Olhamos nos olhos, ou de soslaio, buscando
ler o rosto. Ler a alma através da máscara, arquivar a expressão, guardar a fisionomia na
memória, reconhecer a pessoa. A reconstrução facial resume isso: dos esqueletos que os
cartoons fizeram crer sempre iguais, emergem faces singulares porque, de fato, cada esqueleto é único e inconfundível, e pertence apenas à sua própria face. Pura imaginação?
Não, ciência e arte, num casamento raro.
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s rostos não são importantes apenas para os antropólogos. São importantes para os peritos forenses, para os artistas, para os fotógrafos, para os
cineastas, para os cirurgiões plásticos, para os fabricantes de games. Quantos outros profissionais apoiam nas linhas da face humana seu trabalho? Reconstituir faces,
criar faces, corrigir faces, projetar faces: a partir dos ossos ou apenas do imaginário, a partir
de faces lesadas ou a partir de ideais estéticos. Sofisticados programas gráficos estão hoje a
serviço dos profissionais que fazem rostos.
Um rosto permite achar quem se busca. Identificar criminosos, reapropriar desaparecidos. Com um rosto que se revê, o passado se torna presente, palpável. Recriar Jesus, quem
sabe, Buda ou São Sepé? Saber dos rostos já desaparecidos, dos rostos há longo tempo
destruídos. Dos rostos jamais vistos, apenas vislumbrados na imaginação dos poetas. Saber
dos rostos dos avós, dos feiticeiros, dos sonhadores do passado. Conferir os rostos retratados, os esculpidos, ou apenas descritos em palavras imortais.
Como tantos testemunhos do passado, os despojos dos mortos contam muitas histórias,
principalmente os esqueletos completos, que dão pistas minuciosas das vidas que levaram:
suas osteobiografias. Do mesmo modo, nos dão pistas dos rostos vivos que os animaram. E
o crânio humano, ou cabeça óssea, guarda estreita relação com os tecidos que o recobriam,
sendo relativamente fácil revesti-lo e dar-lhe uma face. Com mínimos dons artísticos é certamente possível criar sobre uma cabeça óssea uma face próxima da original. Mas quanto é
possível reconstruir de um rosto perdido no tempo? Recuperar sua aparência, detalhar suas
características, tirá-lo da indefinição, do mar de gente, dar-lhe uma identidade, reconhecível, testemunhável, convicta.
Desde o século XVIII, animados pelo desenvolvimento da anatomia e apoiados em registros como máscaras mortuárias e retratos de mortos ilustres, alguns anatomistas dedicaram-se a investigar essa possibilidade, inaugurando um campo que se estabeleceu desde a
sua origem, entre a ciência e a arte: o campo das técnicas de reconstrução facial. Uma das
primeiras faces ilustres a serem reconstruídas foi a do músico Bach, depois confrontada com
sua máscara mortuária. Em tempos recentes talvez a mais famosa face na mídia tenha sido a
do faraó-menino, Toutankamon. O rei Tout, até agora polêmico no que se refere às interpretações sobre sua morte e seu reinado, foi aparentemente uma unanimidade no que se refere
ao excelente trabalho de reconstrução facial que confirmou a admirável convergência entre
ele e sua famosa máscara.
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niciado como um estudo empírico e detalhado, feito por anatomistas dedicados a
encontrar as mais sutis relações entre as proporções da face humana e as suas estruturas ósseas, o trabalho de reconstrução facial era feito a partir de uma exaustiva
experiência de dissecções e de observações anatômicas infinitas. Hoje, estas técnicas cada vez
mais fortemente apoiadas em registros quantitativos confiáveis (Prag & Neave, 1997), baseiam-se em grande parte na coleta não invasiva de dados feita a partir de indivíduos vivos, e já
podem ser aplicadas em larga escala populacional. As de mais baixo custo, como aquelas que
empregam ultra-som para medir a distância que vai dos ossos até a superfície da pele, podem
ser aplicadas em séries populacionais numerosas, fornecendo medidas confiáveis e permitindo
estabelecer padrões mais seguros por grupo étnico, idade e sexo entre outras variáveis. A
disponibilidade de análises informatizadas, por ouro lado, permite a realização rápida de processamentos matemáticos que confirmam não apenas os valores que são mais representativos e
significativos para expressar as formas, mas a variabilidade métrica existente (Iscan & Helmer,
1993). Bancos de dados adequados aos trabalhos de reconstrução facial em diferentes populações já estão disponíveis. A associação dos morfologistas e antropólogos forenses com artistas
plásticos, por sua vez, tem feito avançar a reconstrução facial sem perda do acabamento artístico, aspecto em que se destacam algumas escolas de excelência em diferentes países do mundo
tais como Manchester, na Inglaterra (Prag & Neave, 1997).
Os primeiros estudos de que se tem notícia foram realizados pelos alemães no final do
século XIX. Kant, Haydn e Rafael, entre ouros, tiveram seus rostos reconstruídos (Iscan &
Helmer, 1993). Em 1884, ainda na Alemanha, tentaram recompor um rosto feminino, ainda
com poucas bases anatômicas, mas empregando materiais que imitavam os tecidos moles do
corpo, obtendo um belo efeito. Um dos pais da antropologia francesa, o eminente Paul Broca,
foi dedicado ao estudo diligente das relações morfológicas no crânio humano, e nessa condição
teria sido também um dos primeiros a observar as correspondências entre a estrutura óssea e a
topografia superficial da face. Já então a observação metódica confirmava a diversidade e a
grande variação nas espessuras dos tecidos sobrepostos aos ossos faciais, acentuando o caráter
individual e único da face humana.

Kennewick Man, reconstituído por
James Chatters e Thomas McClelland,
na Washington Central University tem
fisionomia caucasóide. É o mais
europeu dos índios americanos
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progressão dos estudos e suas aplicações na primeira metade do século XX,
culminou com os usos forenses das reconstruções faciais, que começaram a ser
utilizadas sistematicamente para fins de investigação policial na década de 1940.
Em meados do século XX estas técnicas foram substancialmente consolidadas pelo trabalho
dedicado e habilidoso do antropólogo russo Mikhail Gerasimov (1949). Analisando minuciosamente o relevo deixado pelos músculos da mímica e da mastigação sobre os ossos, e passando a
obter reconstruções mais detalhadas e precisas, este russo trouxe cientificidade definitiva à técnica de reconstrução facial. Seu trabalho, inicialmente voltado para a arqueologia, foi imediatamente aplicado à investigação forense. Alguns anos mais tarde, nos Estados Unidos, já se lograva obter cerca de 50% das identificações nas investigações policiais em que eram empregadas as
reconstruções faciais científicas.
Os procedimentos básicos para essa reconstrução estão hoje apoiados na demarcação de um
conjunto pequeno, porém, amplamente testado de 20 pontos antropométricos, a partir dos quais
têm sido estabelecidas as medidas de espessura de partes moles acima da superfície óssea. Dado
o crânio, ou sua réplica, tais pontos podem ser assinalados e as espessuras em cada um deles
demarcada, criando o contorno imaginário, ou os limites de volume, dentro dos quais se constrói a máscara.
Embora muitos aspectos ainda devam ser mais bem investigados, estudos anatômicos detalhados da superfície óssea, seguindo as técnicas de Guerasimov, apontam algumas outras correlações de características tais como o tipo de lobos das orelhas, os limites das comissuras labiais
e das asas do nariz, as espessuras dos lábios, a posição dos cantos dos olhos, a linha de implante
dos cabelos e assim por diante. Maior precisão dos parâmetros antropológicos a serem utilizados na reconstrução facial tem sido buscada a partir de estudos populacionais mais extensos e
recorrentes, inclusive com base em dissecções e anatomia comparada.
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esse trabalho no entretanto, há limites impostos pela impossibilidade de
associar todos os elementos da anatomia superficial ou externa da face às
estruturas óssea. Há partes cuja forma não se pode conhecer apenas a partir
dos ossos. Este é o caso, por exemplo, da ponta do nariz, da forma geral dos lábios ou da
forma geral das orelhas. Em materiais provenientes de grupos humanos relativamente bem
documentados e com tipo físico pouco variável, a projeção de padrões pode ser feita com
menor margem de erro. Ainda assim, e muito embora se possa esperar encontrar padrões para
regiões geográficas ou populações, os deslocamentos humanos cada vez mais numerosos, os
casamentos interétnicos, a troca de padrões locais por globais, e outros fatores na geografia
dos grupos humanos modernos, torna a tentativa de aplicação de padrões cada vez mais difícil. Para populações como a do Brasil, por exemplo, a reconstrução das partes não correlatas
aos ossos da face pode ser apenas um ensaio artístico.
Por esta razão, e muito embora pareça paradoxal, a reconstrução de rostos de populações
passadas pode ser mais fácil, quando se assume um grau baixo de variabilidade morfológica
populacional, e também quando parâmetros artísticos confiáveis, a partir de esculturas, pinturas, afrescos e outros documentos, estejam disponíveis.
No exame direto do crânio original bem preservado é possível recuperar detalhes quase
impensáveis, como o limite de implante dos cabelos. Nos casos em que a reconstrução baseiase em réplicas de crânio obtidas indiretamente a partir de tomografias computadorizadas, por
exemplo, não há detalhes anatômicos meso e microscópicos para serem considerados, e a
reconstrução facial torna-se mais imprecisa.
É precisamente nessa fronteira entre o que sabemos e o que precisamos criar que se
estabelece o diálogo criativo entre a ciência e a arte. Onde uma supre a outra. Onde realidade
e imaginação convivem, mais que isso, pactuam. Se por um lado a ciência produz dados,
limites, valores, parâmetros para desenhar ou esculpir a face, por outro lado é a arte que
realiza com imagens, no papel, na massa, na telinha, o imaginário da ciência. Concretiza sua
hipótese, dá forma ao seu discurso. Aqui espera-se do artista que seja ainda capaz de suprir o
que a ciência interroga, realizar aproximações ao intuir regras para completar o que fala,
dialogar com os padrões anatômicos e seguir proporcionalidades lógicas, explorar possibilidades dentro do cabível. Ao reconstruir um rosto, pela habilidade de mãos e cérebro privilegiados, refaça a realidade, o mais próxima possível da verdade.
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Luzia, produzida por Richard Neave,
da Universidade de Manchester,
representa o povoamento mais
remoto das Américas. Sua antigüidade
é estimada em 11.000 anos
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PRIMERIA ETAPA: O ESBOÇO DE UMA FACE
Uma reconstrução facial pode ser feita com base em diferentes técnicas e em diferentes
suportes ou mídias. No caso do trabalho virtual, são empregados softwares capazes de recriar
as particularidades da face humana a partir de uma máscara básica. Algoritmos cada vez
mais sofisticados vêm sendo desenvolvidos para esse campo, onde o progresso é acelerado
pela demanda de produção virtual de imagens aplicáveis ao cinema e aos games. Com o
auxílio de tais ferramentas cada vez mais refinadas, a reconstrução facial avança também a
passos largos.
Conhecidas as espessuras dos tecidos moles em diferentes pontos da face e do crânio, e
conhecidas algumas das características que delimitam a boca, o nariz as orelhas, é possível,
principalmente se o esqueleto do crânio estiver completo, demarcar os principais contornos
da face e recriá-la virtualmente. Uma vez pronta, a face virtual pode movimentar-se, ganhar
expressão, envelhecer, rejuvenescer. Seus cabelos adquirem diferentes cores e penteados,
crescem, étnicos ou não. Ao mudar os parâmetros ao sabor da informática, testamos nossos
limites e as possibilidades da face. Seria negra ou branca sua pele? E seu cabelo, longo ou
curto?
Com os mesmos parâmetros é também possível e desejável compor manualmente. Em
crayon, grafite ou nanquim, a face mais provável para um dado esqueleto é composta por
artistas experientes a partir de achados arqueológicos ou forenses. Os parâmetros científicos são os mesmos utilizados nas faces virtuais, e muito embora, claro, fazer os desenhos
pareça ser mais trabalhoso, desenhar e redesenhar os diferentes aspectos e compará-los, está
cada vez mais fácil, também graças à informática.
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e o trabalho tridimensional é possível, e desejável, é feito geralmente após os
desenhos. Os mesmos parâmetros, agora traduzidos diretamente para a superfície da réplica do crânio, tornam possível construir um modelo em argila
ou clay e dar-lhe o acabamento de uma face humana. Nessa modalidade de reconstrução
tridimensional as medidas-guia são geralmente transferidas à réplica do crânio e face sobre
a qual o escultor trabalha. Pequenos pinos com as medidas das espessuras dos tecidos
moles da face e crânio são fixados e sua altura marca os limites para modelar a superfície
da pele do rosto. Para alguns especialistas, aplicar diretamente a massa e modelar a cabeça
dentro de tais limites é suficiente. Para outros, como Richard Neave, da respeitada Manchester University, a reconstrução detalhada também dos diferentes componentes anatômicos que estão sob a pele é essencial, e assim são também recompostos os órgãos sob a pele,
nos seus limites e proporções anatômicas mais prováveis: os olhos em sua posição dentro
das órbitas, os músculos e glândulas em suas posições em relação aos ossos, as cartilagens
no nariz, definindo seu contorno, e finalmente as orelhas.
Aplicada a pele, já podemos olhar a face que buscávamos a qual, agora, curiosamente,
também nos olha. Muito embora os estudos bioantropológicos sejam tanto ou mais informativos sobre o indivíduo-esqueleto que tínhamos, não se pode negar a emoção especial
de rever um rosto de alguém longamente procurado. Ainda que pôr momentos pareça que
os papéis podem ser trocados: o sujeito é também observado pelo seu objeto.
A face-máscara assim concluída é geralmente sóbria. Ainda tem pouco a exprimir. É
neutra, muito embora já possa ser reconhecida. É uma face como tantas, ainda que guarde
coerentes anatomias com seus ossos. Cabe ainda dar-lhe personalidade e vida.

FOTOS JORGE LOPES, INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA

A Bela de Tebas, uma egípcia de 2000 anos,
surgiu na primeira reconstrução tridimensional
feita por uma equipe apenas brasileira

82

MÚMIA ARMADA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

SEGUNDA ETAPA: TRAÇOS DE UMA ‘PERSONA’
Muito além da anatomia dos ossos, artistas e cientistas, fazedores de rostos, esmeram-se por
preencher as lacunas: seria homem ou mulher? Que idade teria? Sabemos sua ascendência, qual
sua etnia? Há cabelos talvez, roupas, adornos? Há quanto tempo morreu, onde vivia? Como seria
na época em que seu corpo foi sepultado?
Dados recuperados dos outros ossos do próprio esqueleto, mas também do seu contexto
cultural, histórico e social facilitam as coisas e permitem que prossiga a construção da face sem
perda de objetividade científica. Não de qualquer face, mas agora de uma face específica, com
persona que concilia detalhes individualizantes. Que rosto estamos buscando? Uma vítima de
serial killer que viveu em Nebraska na década de 70? Um gladiador? Um faraó? Anne Sorrel, a
amante do rei de França? Uma cantora do templo de Amon! Um Neanderthal, uma mulher da
elite romana, um comerciante chinês do século XIX?
Todas as opções feitas em nome da ciência e a partir de dados são, é claro, aproximações de
maior ou menor certeza. Aqui, como em tantos outros campos de pesquisa, estamos trabalhando
com probabilidades, exercendo escolhas e admitindo incertezas, riscos, erros. Além disso, a
reconstrução facial é um campo em construção, e mesmo que já fosse cientificamente muito mais
maduro, não poderia ser considerado sequer hard science.
Um bom contexto, uma identificação segura dos despojos, um conjunto de informações
minuciosas sobre o indivíduo portador da face, seu tempo e cultura, suas condições ao morrer e
seus cenários, e teremos uma persona mais clara e muito mais elucidadora daquela identidade.

TERCEIRA ETAPA: A ARTE NUM SOPRO DE VIDA
Ao compor o rosto que pouco a pouco torna-se familiar, que pouco a pouco começa a fazerse reconhecer pelas suas características especificas, nos aproximamos também de suas circunstâncias. Mas ainda que detalhes individuais como idade e sexo, como o tipo de cabelo e penteado,
como jóias ou cicatrizes, identifiquem, ainda não dão vida a esta máscara. É aqui que o trabalho
pode ser mais completo pela mão do artista.
Com base nas características pessoais, no contexto do achado, mas principalmente na sensibilidade e experiência do artista, este rosto deve ganhar expressão, o sopro de vida que definitivamente o aproxima de nós. Cores, sombras, rugas, um olhar dirigido, boca e olhos não apenas
fixados nos seus limites anatômicos prováveis, mas dotados do movimento da expressão. A face
sinaliza, comunica. Esta pessoa de fato existiu viva, pulsando, sob o peso de uma dor ou da idade,
com a inocência da infância, com medo da morte, com a placidez dos sábios. Ao artista cabe dar
expressão cabível, imaginária mas plausível.
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sta etapa final da construção do rosto (Prag & Neave, 1997) deve ser ainda
mais cautelosa. Aqui corre-se sérios ricos na medida em que a intuição criativa
do artista, disposta a assumir direções e visões um pouco diferentes daquelas
do cientista, pode saltar livremente além dos parâmetros definidos nas etapas anteriores. Aqui,
portanto, vive-se a parte mais difícil desta dialética, o dilema maior. Para que o rosto ganhe
vida e individualidade é necessário um toque de ousadia, sem sair dos cânones, e ao mesmo
empo, um pouco de intuição para além dos dados. Conciliar a liberdade e a sensibilidade aos
parâmetros científicos, integrar os dados e a imaginação. Encontrar o ponto de equilíbrio.
Conter ambos, artista e cientista, em seus desejos individuais, criadores, no entusiasmo por
vezes conflituoso de produzir a mesma criatura. Casar ciência e arte, no que cada uma pode
oferecer de melhor.
Para alguns especialistas não vale correr este risco, melhor parar na segunda etapa, pois o
sopro da vida é a tentação por onde a ciência pode perder seu rumo.

ROSTOS ARQUEOLÓGICOS
Os primeiros rostos arqueológicos reconstruídos com base na morfologia craniana vieram atender à imensa curiosidade do homem sobre seu passado evolutivo. Os ancestrais da
Humanidade, Neanderthais, Cro-Magnons, Erectus e outros homens (e mulheres, é claro...)
foram reconstituídos inicialmente com base nas linhas gerais dos crânios fósseis e certamente
também, como tudo em ciência, com uma grande dose de idéias preconcebidas. Aqui muitas
vezes vimos, com perdão da expressão, faces ancestrais macaqueadas em sua suposta primitividade.
À medida que avançaram os conhecimentos anatômicos desenvolvidos pela escola russa de
Mikhail Guerasimov, foi possível resgatar a humanidade mais provável daquelas faces passadas, que ao sair da mão do brilhante anatomista tomaram formas menos grotescas e mais
realistas, a despeito de sua antigüidade. Aos poucos estas faces foram sendo mais e mais
reconciliadas com as descobertas arqueológicas e da evolução humana. Hoje são ainda aperfeiçoadas por gerações mais novas de especialistas.
Esqueletos arqueológicos geralmente são frágeis. O trabalho de copiar crânios e faces,
fazer réplicas que pudessem ser manuseadas e cobertas pela massa no trabalho de reconstrução facial tornou-se por si uma arte. Hoje, com os sofisticados scanners e as tomografias
helicoidais, tornou-se possível reproduzir cyber imagens tridimensionais extremamente fiéis:
do concreto para o virtual. Uma vez obtidas, tais imagens podem gerar modelos tridimensionais físicos através da prototipagem: do virtual para o concreto, de volta.
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o Brasil, uma reconstrução pré-histórica chamou atenção do mundo no
início do milênio: a face de Luzia, cuja antigüidade é estimada em
cerca de 11.000 anos. Representando o povoamento mais antigo das
Américas, segundo as teorias vigentes, essa face produzida por Richard Neave, um
artista em medicina e ciências da vida da Faculty of Medicine, Dentistry and Nursing
da Universidade de Manchester, Inglaterra, um dos mais renomados profissionais da
área no mundo atual. No continente norte-americano, um trabalho equivalente foi, sem
dúvida, a reconstituição facial do também polêmico Kennewick Man, por James Chatters e Thomas McClelland, na Washington Central University. Kennewick Man, ao contrário do que os conservadores desejavam, tem fisionomia caucasóide, ou seja é o mais
europeu dos índios americanos. Em ambos os casos, faces dissonantes, ainda que não
inesperadas, surgiram dos seus ossos, surpreendendo com sua expressão não mongolizada, e confirmando o que muitos bioantropólogos já defendiam: somos mais diversos
e provavelmente mais antigos na América do que se supunha anteriormente.
Outros rostos pré-históricos vêm sendo reconstituídos. O recurso de reconstrução
facial tem sido um complemento aos estudos de pré-história e arqueologia em todo o
mundo. Aqui, uma egípcia de 2000 anos, antes desconhecida do público, surgiu na
primeira reconstrução tridimensional feita por uma equipe apenas brasileira, na figura
do rosto da Bela de Tebas. Outras faces, a não menos bela jovem egípcia do período
Ptolomaico e Sha-amun-en-su, a cantora do Templo de Amon, duas preciosidades da
coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, estão em fase avançada do
trabalho de reconstrução, a qual reúne equipes do próprio museu, do Instituto Nacional
de Tecnologia e da Fiocruz.
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ROSTOS CRIMINAIS
Os rostos criminais são feitos à semelhança do que é feito para os rostos arqueológicos.
Temos os ossos, geralmente em melhor condição, e com eles temos uma face provável. Rostos
desaparecidos e refeitos, assim como seus esqueletos, podem ser confrontados com fotos, com
descrições, com lembranças. A reconstrução facial, tal como os retratos falados, tem-se mostrado
fundamental no reconhecimento de vítimas, na solução de crimes, na identificação de despojos.
Por esta razão as técnicas antropológicas de reconstrução facial são hoje extremamente importantes tornando-se uma atividade especializada e cada vez mais requisitada na área pericial.
Uma freqüente demanda por urgência e menor apelo didático e museográfico no campo
forense, fazem com que esta área de aplicação seja cada vez mais atendida pelo investimento em
softwares especializados, onde atuam da mesma maneira artistas e cientistas, por vezes profissionais que dominam ambas as competências. Como antes o fizeram escultores anatomistas, estes
informatas manejam as novas ferramentas da computação e pilotam poderosas estações gráficas,
onde arte e ciência definitivamente se encontram. Com recursos de automação que incorporam
memória dos parâmetros métricos e anatômicos, além de padrões artísticos, esse campo da
reconstrução facial informatizada agrega arquitetos de rostos capazes de manejar bancos de
dados científicos e softwares extraordinários. Técnicas e maquinaria potente aliam-se para criar
rostos virtuais e modificá-los com competência, conforme padrões escolhidos ou indicados pela
antropologia forense.
Nesse cyber espaço, o concreto torna-se imagem, o esqueleto vira filme. Imagem sobre imagem, um rosto pode surgir, envelhecer, o cabelo crescer, os olhos e a boca se abrirem. Haja
tempo e máquinas para renderizar! Podem não ter a beleza das esculturas em clay, mas certamente contêm a maravilha quase mágica dos produtos virtuais, que depois deixam de ser imagem e
podem voltar a ser concretos, esqueletos ou rostos, prototipados em nylon.

SABER E CRIAR?
Embora a ciência já tenha escapado da embaraçosa situação de se propor a conhecer a
verdade, e ainda que saibamos que nossas proposições sobre o mundo real são apenas probabilísticas, durando enquanto melhores conhecimentos não são produzidos, ainda resta aos cientistas
a ilusão de que ao abordar o mundo real se aproximam da verdade.
Mantidas as devidas reservas, esperamos que ao reconstruir faces antigas a partir de seus
ossos possamos olhar para retratos do passado. Por esta razão, a idéia de que esta composição
facial, esta pessoa recriada, possa ser fruto de uma obra de arte deixa sempre uma sensação de
dúvida nas mentes mais científicas. Saber ou criar? Saber & criar!
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Sha-amun-en-su, a cantora do Templo
de Amon, está em fase avançada de
reconstrução. O trabalho é feito por
equipes do Museu Nacional do Rio de
Janeiro, do Instituto Nacional de
Tecnologia e da Fiocruz

P

ode parecer meio tolo, porque, afinal, criar pode ser entendido apenas como uma conseqüência do saber, mas ao nos referirmos à criação artística consideramos a possibilidade
de princípios geradores bem distintos do que são as premissas científicas. Podemos saber
sem jamais criar um rosto, ou criar rostos sem jamais pensar que sejam reais. Em nosso caso, nos
afazeres das faces recriadas nos laboratórios artístico-antropológicos, saber e criar buscam seu ponto de
equilíbrio, sua condição ideal, seu diálogo perfeito. Dirigimos a criação até onde sabemos, e olhamos
ansiosos quando ela, a partir deste ponto se desdobra livre e intuitiva, como na seqüência natural de
movimentos, de formas, de harmonias ocultas no conjunto de um rosto.
Nos passos dessa dança entre arte e ciência, nas tentativas de reconstruir faces há longo tempo perdidas, esperamos poder caminhar pela linha sutil do bom senso inerdisciplinar. Entre a teoria e a prática,
entre a sensibilidade e a razão, entre os dados e o imaginário, entre os vivos e os mortos. Ao superar os
limites de nossos campos mais especializados e de nossas áreas individuais de percepção e atuação profissional, tentamos diálogos e transposições. Desafio quase impossível de realizar, mas irresistível de assumir!
Nessa condição, e por dever de honestidade, ou compromisso com a inteligência, cabe insistir em
um ponto: o trabalho é baseado em padrões morfológicos assumidos a partir de estudos populacionais os
quais, felizmente, a cada momento são melhorados. Trabalha-se a partir de alguns pressupostos, entre
eles o de que nosso objeto de desejo, para sorte nossa, tem boas chances de ser próximo do modelo
empregado em sua reconstituição. Admitimos que, provavelmente, não se trata de indivíduo muito
afastado da média. Admitimos, é claro, que somos capazes de traduzir as informações contidas no
próprio crânio, nos outros ossos e no contexto do rosto que se pretende reconstituir. Finalmente, acreditamos que somos capazes de dosar a imaginação sem exagero, principalmente naqueles aspectos sobre os
quais nada sabemos. O resultado de faces reconstruídas pelas técnicas de diferentes equipes vem sendo
continuamente testado desde as primeiras ousadias com o crânio de Bach. Os resultados, aproximados
das realidades documentadas por fotos, por esculturas, por retratos, ou pela comparação com rostos
ainda vivos, permitem afirmar que o caminho está aberto.
Reconstruir faces é rever o passado, iluminar fatos trazendo de volta uma identidade perdida. Para
contar as histórias dos arqueólogos, conhecer ancestrais, esclarecer crimes e restaurar direitos e memórias. É uma provocação para reunir o melhor em arte e ciência, num trabalho desafiador, inerdisciplinar,
irresistível, renascentista, enfim, de encantar Leonardos!
sferraz@ensp.fiocruz.br
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CARTÃO DE
Em janeiro, o jornal El País publicou,
a propósito do lançamento da edição
espanhola de O romance da origem, de
autoria de Bernard Teyssedre, editado
na França em outubro de 1996, um
texto assinado por Octavi Marti, em
que resume a polêmica trajetória de
uma misteriosa pintura francesa – A
origem do mundo. A matéria foi
transcrita na edição do dia 22.01.97
do Correiro Braziliense, de Brasília,
que a ilustrou com uma reprodução
em preto e branco do quadro
“proibido”, tornando-se assim o
primeiro jornal brasileiro de grande
circulação a publicar a tela e, mais do
que isso, a imprimir um clichê com
um close de uma genitália feminina.
Este curto ensaio de Frederico
Lustosa da Costa, recusado por vários
jornais porque ele insistia em publicálo acompanhado da ilustração, conta
um pouco dessa trajetória, analisa o
quadro e comenta o impacto causado
pela sua exposição no Museud’Orsay, a
partir de 26 de junho de 1995.

FREDERICO LUSTOSA DA COSTA
ECONOMISTA
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esde meados de 1995, está exposta ao grande
público francês, na sala 7 do Museu d’Orsay,
um dos doze trabalhos de Mitterand e hoje templo das artes plásticas do século XIX e, sobretudo, da pintura impressionista, em Paris, uma
tela de Gustave Courbet (1819-1877), intitulada L’Origine du monde. Ela pertenceu a Jacques Lacan,
último mestre da psicanálise francesa, e o seu título, embora significativo, é tardio e inteiramente casual. O que
ela mostra na verdade é uma vistosa genitália feminina.
A tela foi parar no Museu porque, na França, as heranças em geral são altamente taxadas e, quando se trata de
obras de arte, o governo prefere ficar com elas a receber
os impostos. Foi por causa desse tipo de “dação” (em pagamento) que surgiu o Museu Picasso, cujos herdeiros,
donos de um imenso patrimônio pictórico, não tinham
liquidez para manter o principal da herança.
Courbet foi membro da Comuna de Paris, a curta experiência autogestionária da revolução de 1871, analisada
num texto célebre de Karl Marx (A guerra civil em França).
Por conta de seu envolvimento nessa jornada revolucionária, foi responsabilizado pela derrubada da coluna da Praça Vendome, teve que se exilar e seus bens foram confiscados para cobrir os custos de restauração do monumento.
Sua pintura, caracterizada por um realismo inovador, escandalizou a França católica, monárquica (do Segundo
Império) e ainda quase feudal da segunda metade do século XIX. O quadro foi pintado em 1866, sob encomenda de
Khalil Bey, um magnata turco, amante de uma amiga do
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pintor, que morou em Paris, mas que saudoso do harém,
encantou-se com a “Vénus poursuivant Psyché de sa jalousie”. Courbet, que já tinha vendido o quadro, oferece-lhe
“Les Dourmeuses” (ou “Le Sommeil”), duas mulheres
abraçadas e endormidas, hoje exposta no Petit-Palais. O
“pachá” comprou a tela, mas queria algo ainda mais forte,
mais íntimo. Foi atendendo a esse desejo (ou pulsão) que
Coubert pintou L’Origine du monde. Durante anos, Khalil
Bey a escondia, sob uma cortina vermelha, na intimidade
de seu banheiro. Lacan a utilizava como um mot-de-passe
para os iniciados. No Museu d’Orsay, ela está exposta próximo a quadros bem menos escandalosos, logo abaixo do
“Combat de cerfs ou le Rut de printemps” e entre “La
Femme nue au chien” (um pouco mais sensual) e “Le
Rouisseau couvert”, também chamado “Le Puits noir”.

M

as voltemos à imagem do quadro. A genitália desnuda de Courbet não se pousa como uma flor
perdida num corpo inteiro, como um detalhe vigoroso a dar concretude à nudez feminina. Está
em primeiro plano, arreganhada, entre um par de coxas
roliças, centrada num corpo sem cabeça, quase sem tronco, braços e pernas. Mais do que sinédoque do feminino é
um fragmento que se faz objeto autônomo, como os milhares de seios repertoriados pelo espanhol Ramón Gómez
de la Serna, em 1917 (Seins, Paris, André Dimanche, Babel, 1992). Não é um sexo que se entrevê num contexto
sensual, na lânguida mansidão da relva ou na excitação de
uma cavalgada de motel. Na sua crueza carnal, é ainda
chocante, mesmo para nós contemporâneos da seminudez
das praias ou do cinema de sexo explícito. É o próprio
sexo que se expõe como natureza, boca, invólucro, origem
do mundo. Vista asssim, nas cores desse realismo simbólico, significante, a genitália da modelo desconhecida de
Courbet é, acima de tudo, bela, úmida e sedutora, “frémissant de désir, et impressionnant comme le portique d’un
temple”, como dizem os franceses de Le nouvel observateur
(25 de junho - 05 de julho de 1995).
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acan, o rei dos neologismos, metáforas, metonímias e trocadilhos (ou calembours) engenhosos (le Nomdu-père ou le nom “dupeur”), simplesmente imanejáveis (Le NOM-DU-PÈRE est le signifiant qui dans
l’Autre en tant que lieu du signifiant est le signifiant de l’Autre
en tant que lieu de la loi”. Lacan, Écrits) ou miseráveis, guardava esse quadro como quem protege um tesouro. Só os
iniciados na “lacanagem”, como diz o prof. Augusto Pontes, da Comunicação do Ceará, tinham o direito de contemplá-lo, quase às escondidas, numa espécie de vestíbulo
de sua casa de campo, em Guitancourt, perto de Mantesla-Jolie, curiosamente chamada de la Prévôté, a casa do preboste, o chefe de polícia local. Para mostrá-la a esses privilegiados ele fazia deslocar um quadro superposto, uma
composição abstrata inspirada no original, que ele encomendou especialmente a seu cunhado e amigo André Masson para encobrir o quadro proibido. Uma leitura polissêmica (ou falocêntrica) à la Derrida poderia ver nessa genitália, além de mil outras coisas, o símbolo de uma “falta”
(un manque-à-être) que nos atinge a todos mas sobretudo
às mulheres, vítimas do complexo de castração a que se
referiu Freud.
Não se sabe ao certo como a tela foi parar nas mãos de
Lacan. Em 1868, ela foi comprada por Jean-Baptiste Faure, barítono da ópera de Paris. Vinte anos mais tarde, estava na posse do marchant De la Narde. Depois, não se tem
mais notícias dela. Em 1912, ela reaparece na Hungria,
comprada por um colecionador de Budapeste. Em 1944,
foi roubada pelo ocupante nazista, mas, antes que se decidisse o destino dessa obra da “arte degenerada”, foi recuperada pelo Exército Vermelho. Um sábio coronel a interpretou como exemplo de realismo socialista – “nu retóri-
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co”, que mostra “um ventre feliz, de uma estalinista capaz
de parir cantando” – e a salvou para a posteridade. Um
colecionador francês comprou-a em 1955 por 150 milhões
de francos antigos. O psicanalista a teria comprado desse
mesmo colecionador desconhecido, a conselho de George
Battaille, de quem, segundo as más linguas, tomou a mulher, Sylvie, para quem presenteou o quadro, e o fundamental de sua teoria. O quadro valeria hoje cerca de 6
milhões de euros, segundo especialistas ouvidos pelo Nouvel Observateur.
L’Origine du monde permanecia presente pela sua ausência, como um fantasme. Pendurada nessa parede inalcansável, os “interiores” da prévôté (“jurisdição” ou “alçada” do estruturalismo psicanalítico) de Lacan e seus herdeiros, era uma espécie de miroir de la parole do mestre, o
inter-dito, um dito entre duas instâncias fundadoras, duas
faces da mesma mônada psíquica, fragmentária e universal, o eu e outro – mãe, pai, espécie falante, alteridade. Ela
se abstinha do mundo como os objetos e monumentos
embrulhados por Christo, que faz da ausência uma presença reveladora, que abstrai a concretude para dar lugar à
realidade simbólica e à história das cidades e coisas. Quando
o quadro chegou ao Museu d’Orsay, Christo acabara de
empacotar o Reichstag, marcando, pelo encobrimento, a
enorme presença da luta pelo poder numa pátria despedaçada – crise, democracia, potência, totalitarismo, renascimento e tolerância –; toda uma genealogia da moral política alemã do século XX.
Exposta no Museu d’Orsay, ainda que protegida pela
espessa camada de vidro que a protege dos desesperados,
o obra de Coubert mostra a exuberante genitália de Lacan
e marca a ausência de uma sempre necessária descoberta
da sexualidade. Ave Lacan! Os que vão fornicar te saúdam
e pedem passagem.
fred@fgv.br
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esavisados imprudentes ou ingênuos que
fossem despejados no país e avistassem
os nebulosos horizontes da política brasileira no verão de 2006 observariam,
espantados, uma vastidão de incongruências. Confiantes nas palavras expressas de alguns dos principais colunistas do
país e atentos ao dedo em riste do jornalismo moral, tais
figuras enxergariam, incrédulas, o partido do governo
agonizando em praça pública, soçobrado entre os escombros deixados por escândalos sucessivos.
No mesmo verão, vê-se, jornais e revistas afirmam e
reafirmam a própria glória: parecem convictos de terem
lancetados os tumores “do maior esquema de corrupção
já montado” nos sótãos do poder do Brasil. O trabalho,
afinal, fora árduo desde a eclosão das primeiras denúncias. A crise começara em fevereiro de 2004 já prenunciando que não tinha data para acabar. Foi quando se publicaram as primeiras reportagens sobre o chamado “Caso
Waldomiro”. Os escândalos prosseguiriam pontualmente
até testar a paciência da nação durante todo o ano de
2005, entre “mensalões”, “mensalinhos”, “valeriodutos”,
caixa 2, dinheiro ilícito de Cuba, entre outros indícios de
que, segundo a tradução da imprensa, o país viajava num
trem controlado por maquinistas bandidos.
Até o verão de 2006, contabilizaram-se três comissões parlamentares de inquérito no Congresso, investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, algumas
renúncias, outras cassações (incluindo o ex-todo-poderoso do governo José Dirceu), tentativas governistas de turvar, adiar ou impedir (conforme os analistas) o avanço
dos trabalhos e até mesmo o respingo dos escândalos no
principal partido de oposição, o PSDB – abrigo de alguns
dos mais ferozes críticos do estado de coisas verificado
no país nestes tempos.
O presidente eleito por este partido, imaginariam os
desavisados em questão, teria descido ladeira abaixo na
avaliação de seus governados. Só lhe restaria, como o ex-
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presidente José Sarney (para restringir o exemplo à Nova
República), a sustentação das poucas réstias de governabilidade para encerrar o mandato. Reeleição? Ilusão típica
de quem comanda o país surdo frente ao clamor, à crítica
e à rejeição das ruas.
A ascensão e a queda deste presidente, líder maior do
partido em ruínas, decorreria da ciclotimia crônica da nação. Conforme os incontáveis exemplos que a história nacional oferece a si, o Brasil teria atravessado anos dourados, anos rebeldes, anos de chumbo. Dos 53 milhões de
votos e esperanças depositados sobre o presidente e seu
partido, pareceria sobrar, no verão de 2006, uma estupenda e generalizada frustração. Militantes ou não, brasileiros estariam descrentes e decepcionados com um presidente e um partido que perderam a razão e o poder.
Ingressos no que muitos jornalistas classificariam como
a estação do medo – referência mal-acabada ao discurso
do tucano José Serra na campanha derrotada de 2002 –
os passageiros do otimismo descobririam que o Partido dos
Trabalhadores e Luiz Inácio Lula da Silva não seriam mais
os mesmos, enlameados que foram por um suposto lodaçal de corrupção. Ambos também teriam embarcado na
ruína da ortodoxia econômica e aderido às políticas orientadas para o mercado das quais foram críticos ardentes
durante os anos de oposição. A estrela, conforme sublinhou um dos incontáveis livros lançados durante o governo Lula, não é mais vermelha.1
Além deste título, outras obras reafirmariam o tamanho do ocaso: A esperança estilhaçada – crônica que abalou o PT e o governo Lula, de Augusto Nunes, Memorial do
escândalo – os bastidores da crise e da corrupção no governo Lula, de Gerson Camarotti e Bernardo de la Pena, e
A CPI que abalou o Brasil – os bastidores da imprensa e os
segredos do PT, de Leonardo Attuch (este presente na célebre lista dos mais vendidos da revista Veja). Todos os três,

1. Amaral, Oswaldo E. do. A estrela não é mais vermelha: as mudanças do
programa petista nos anos 90. São Paulo: Garçoni, 2003.
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cujos autores são jornalistas, integram a galeria de publicações responsáveis por descrever, em detalhes, as nuances da crise. São trabalhos jornalísticos realizados por profissionais sérios, sublinhe-se. Como as publicações de cientistas políticos e analistas respeitáveis, dentre os quais Candido Mendes (Lula depois de Lula) e Lucia Hippolito (Por
dentro do governo Lula), ou ainda Norman Gall (Lula e
Mefistófeles), todos buscando entender as surpreendentes
trilhas seguidas pelo governo do PT e seus aliados2.
Mas isso não é tudo.
À esquerda ou à direita do espectro político, entre grupos e partidos mais radicais ou não, foram inúmeros os
exemplos de críticas ferozes aos rumos traçados pelo presidente Lula e pelo PT no que diz respeito à execução do
programa de governo. Em muitos casos, as múltiplas origens das críticas denotariam um paradoxo da administração. Mesmo correndo o risco da generalização, destaquese o que dizem: representantes de esquerda, dentro da
qual vozes de outros partidos como o PPS, o PDT, o noviço
PSOL e o próprio PT, denunciaram o que chamam de “guinada” à direita promovida pelo Partido dos Trabalhadores.
Criticam, em especial, a conversão ao pragmatismo “realista” e a transformação em um partido de “centro-esquerda”, tão conservador quanto fora o PSDB nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Também alertam para
as alianças políticas fisiológicas que turvaram o mandato
do presidente Lula e tão-só corroboraram as premissas do
ideário “neoliberal”.
Partidos, líderes políticos, colunistas e porta-vozes em
geral mais conservadores (na ausência de expressão mais
precisa) completam a galeria de críticas ao mandato petista. Tais debates costumam ter, por exemplo, natureza
ética e moral. Mas buscam reforçar também uma suposta incapacidade do PT de administrar bem o país. Em
mais de três anos, muito se ouviu falar em desorganização e inércia administrativa. No rasgo extremo da retórica, prenunciou-se não só o fim do governo, como a queda final do PT: constatou-se, com pouco espaço para réplicas, o seqüestro da esperança, a derrocada moral do
partido, a supressão do sonho, a falência das idéias e dos
ideais petistas, a desmistificação de Lula, o fim das ilusões regressivas. O ataque multifacetado, evidentemen-

2. Evita-se aqui citar os incontáveis livros oportunistas, lançados aproveitando carona na extensa crise que abalou o país. Caça-níqueis, são irrelevantes
para serem lembrados.
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te, não neutraliza o benefício da crítica. Tampouco exime
o PT, o governo e o presidente das necessárias cobranças
para os limites de suas ações.

O

risco, contudo, é outro. Há um equívoco central das avaliações correntes: elas evidenciam
a existência, entre nós, de um apelo reacionário de retorno às origens do Partido dos Trabalhadores. Esquecendo-se de que antes criticava o sectarismo petista – e suas utopias estatizantes, socialistas, entre outros palavrões – o conservadorismo de direita condena hoje as contradições entre o PT do passado e do
presente. Incomodado com a extrema cautela da administração e com os aliados de hoje, aos quais, um dia, já
dedicaram enfáticos impropérios, o esquerdismo romântico prega a volta do PT original.
O erro é este: evoca-se um passado mítico sem base
factível de sustentação no jogo político destes primeiros anos
do século XXI. O cisma ideológico e programático da esquerda brasileira é evidente. Mas convém perguntar: que
PT é este, cujo retorna se deseja? Supondo a possibilidade
de identificação desse partido que se desmanchou no ar,
seria benéfico para o país tal retorno?

DE VOLTA AO COMEÇO
Muito já se escreveu sobre os fundamentos da criação
e evolução do Partido dos Trabalhadores e, em particular,
sobre suas conexões com os movimentos sociais, a Igreja
Católica e o novo sindicalismo3. Nasceu, não é demais
repetir, da luta contra um Estado autoritário. Cresceu, insista-se, carente de uma experiência de política democrática e das regras de funcionamento do estado de direito. À
sua natureza particular de conjugação com múltiplas esferas da sociedade soma-se a identificação de uma histórica
balbúrdia de convicções e aspirações ideológicas. De concepções teoricamente sustentadas aos oportunismos de sindicalistas, o PT adotou filtros do romantismo socialista e
muitas vezes embarcou em discursos épicos de defesa de
uma revolução que o partido jamais prometeu.
A “utopia democrática” dos primeiros anos do partido, conjugada com políticas universais capazes de pro-

3. Os livros de Moacyr Gadotti (Pra que PT: origem, projeto e consolidação
do Partido dos Trabalhadores), Margareth Keck (PT: a lógica da diferença),
Rachel Meneghello (PT: a formação de um partido), Isabel Ribeiro de Oliveira (Trabalho e política: as origens do PT) são alguns dos trabalhos
exemplares que descrevem a trajetória singular do partido.
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mover uma “efetiva” inclusão social, resultaria, segundo
o PT, numa sociedade socialista. O socialismo petista, contudo, padeceu muitas vezes de um caráter ambíguo e
indefinido, até ser abandonado na primeira metade da
década de 1990. Seria difícil seguir trilha diferente. Os
crentes numa revolução metalúrgica não enxergaram, por
exemplo, a inexistência de exemplos de movimentos revolucionários conduzidos por operários industriais. Os
operários da Itália chegaram perto. Ocuparam as fábricas italianas no início dos anos 20 do século passado.
Ficaram, no entanto, sem saber o que fazer. Resultou em
Mussolini. A história brasileira não ajudou a alimentar
grandes esperanças de que os trabalhadores do ABC paulista se convertessem à revolução e a algum experimento
socialista de cor verde-amarela.

M

as assim se quis pensar. No 1º Encontro Nacional do PT, em 1981, o próprio Lula discursou nos termos do Manifesto Comunista:
“A libertação dos trabalhadores será obra dos
próprios trabalhadores”4. Reafirmava, ali, o manifesto de
criação do partido, divulgado um ano antes: “O Partido
dos Trabalhadores pretende que o povo decida o que fa-

4. Partido dos Trabalhadores. Resoluções de Encontros e Congressos. São
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998, pág. 105.
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zer da riqueza produzida e dos recursos naturais do país.
As riquezas naturais, que até hoje só têm servido aos interesses do grande capital nacional e internacional, deverão
ser postas a serviço do bem-estar da coletividade. Para isto
é preciso que as decisões sobre a economia se submetam
aos interesses populares”5. Nas primeiras resoluções do
PT, dizia-se que os trabalhadores deveriam tornar-se classe dominante no Estado e colocar o poder político a seu
serviço. Afirmava, por exemplo, o 5º Encontro Nacional,
de 1987:
“Para extinguir o capitalismo e iniciar a construção da
sociedade socialista, é necessário, em primeiro lugar, realizar uma mudança política radical; os trabalhadores precisam transformar-se em classe hegemônica e dominante
no poder de Estado, acabando com o domínio político exercido pela burguesia. Não há qualquer exemplo histórico
de uma classe que tenha transformado a sociedade sem
colocar o poder político – Estado – a seu serviço”.6
Seria difícil imaginar que tais objetivos estivessem embutidos na tomada de poder pela via eleitoral. Essa tortuosa combinação resulta do que chamou a atenção Margareth Keck: a necessidade de continuar sendo um movimento, ao mesmo tempo em que lutava para definir o que

5. Idem, págs 66-67.
6. Idem, pág. 312.
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significava ser um partido. “Para muitos petistas”, afirma
ela, “o partido como instituição era um elemento numa
rede de organizações”7. Em outras palavras, o PT enxergava a política como um processo de reivindicação de direitos na prática, e não de pedir que o Estado os concedesse. Através da auto-organização da sociedade, as relações de poder entre Estado e sociedade mudariam, e uma
nova pauta, baseada nas necessidades sociais, seria criada. A “boa sociedade” não foi, contudo, teorizada pelo
partido. Ela surgiria, afinal, a partir da prática democrática
de atores sociais autônomos.

P

arece dispensável sublinhar a inconsistência da
viabilidade desse tipo de concepção nas poliarquias contemporâneas. A resolução do 4º Encontro Nacional, porém, sustentava que o caminho do socialismo no Brasil “será marcado por um
eixo central básico, constituído de grandes e cada vez
mais freqüentes e intensas ações políticas de massas,
auxiliadas por todas as formas de luta de classe trabalhadora, que terá de combinar, desde já, conquistas reais no plano político, econômico e social, que lhe permitam avançar no caminho de um projeto histórico e
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político comum”8. Segundo o Encontro, são estas considerações que permitem “delimitar as linhas gerais e o
caráter de alianças”. O partido via como “impossível”
supor alianças estratégias com a burguesia e com as
forças políticas que sustentam a dominação e hegemonia da “classe burguesa” e a perpetuação do sistema
capitalista.
O socialismo, dizia o documento do 4º Encontro, viria
não de “simples reformas superficiais e paliativas, mas sim
com a ruptura radical contra a ordem burguesa e a construção de uma sociedade sem classes, igualitária, que, por
meio da socialização dos principais meios de produção,
vise à abundância material para atender às necessidades
materiais, sociais e culturais de todos e de cada um de
seus membros”9. O partido falava, então, de um socialismo “não livresco”. Um socialismo que não fosse nem “de
gabinete”, nem de “cúpula”, nem “importado”, nem “retórico”, nem “imposto”. Seria um socialismo “nascido da
realidade brasileira”, pensado e construído a partir “da
vontade e das ações das classes trabalhadoras”.
Até o início da década de 90 do século passado, o PT
falava de uma “revolução democrática”. Tal revolução te-

8. Partido dos Trabalhadores. Op. Cit., pág. 252.
7. Keck, Margareth. PT: a lógica da diferença. São Paulo: Ática, 1991, pág. 278.
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ria duas etapas. Na primeira, haveria reformas profundas, com um programa de distribuição de renda, ampliação do mercado interno e eliminação da miséria. Simples
assim. Em 1993, por exemplo, supunha-se que essas
medidas seriam implementadas por um governo “democrático-popular” e que, ao realizá-las, seria capaz de “isolar
as elites e reduzir seu poder de manobra”. Com isso, estaria aberto o caminho para “a construção de uma sociedade radicalmente diferente da nossa”. Socialista.
Em 1999, essa passagem já não é tão clara: “O socialismo não é uma inevitabilidade”, declara o 2º Congresso,
que referendou, no entanto, o “socialismo democrático”
como meta do partido. O caráter relativamente aberto da
plataforma petista, parece consenso entre os analistas, serviria igualmente ao propósito de contornar a presença, no
interior do partido, dos grupos com tendências distintas e
conflitantes. Optar por uma delas implicaria romper com
a outra e arriscar-se a uma cisão.
Cisão esta constatada mais tarde, no desembarque de
Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em 2002.
Finalmente vitorioso com a quarta candidatura, o PT alcançou a Presidência da República sem saber que estava de
braço dado com um enorme potencial de divisão da esquerda, algo sem precedentes na história política brasileira.
É possível anotar que, embora houvesse nele votado, a
maioria da população, que desejava mudanças, não tinha
clareza sobre o que estava para acontecer no futuro próximo. De um lado estavam os prognósticos catastróficos. Do
outro lado, as expectativas de transformações inéditas, históricas, transcendentais. Felizmente, ambas exageraram.
Um dos aspectos marcantes do período é que o divisionismo na esquerda confirmou-se já na aurora do governo.
Hoje é difícil imaginar, por exemplo, uma associação entre o PT e o PSOL. Ou entre o PT e o PPS. No epicentro
desse cisma não se encontram apenas as querelas escolásticas e os cultos a diferentes líderes políticos. Conforme
ressaltou Wanderley Guilherme dos Santos em artigo recente, “a cunha política de fundo refere-se ao esclareci-
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mento da opção socialista parlamentar pós-experiência
soviética”10. Segundo ele, o cisma no movimento socialista
europeu ocorreu antes da Revolução Russa e projetou-se
no desenho institucional social-democrata, refutado pelos
comunistas. O cisma atual resulta do fracasso de uma primitiva concepção de socialismo como negação metafísica
do capitalismo. Não há, contudo, uma versão de alternativa mais sofisticada ao socialismo leninista. “Nem teórica
nem de engenharia institucional”, garante.
“Socialismo democrático”? Não parece ser este o caso
de uma alternativa consistente, do ponto de vista teórico ou
institucional. “Socialismo e liberdade”, como deseja o recém-nascido PSOL? Não avança uma linha sequer ou minimamente se aproxima de daquela social-democracia que
encantou a Europa na metade do século XX – e que mais
tarde frustrou-se diante da crise fiscal dos Estados nacionais. De um modo ou de outro, ainda fica a se dever uma
resposta às indagações anteriores, em especial àquelas
dedicadas às aspirações reacionárias (de esquerda e de
direita) de retorno às origens petistas.

S

e a esquerda, como o PSOL, padece de consistência (da qual padecia o PT a que se quer retornar),
a direita, apesar de engrandecer de maneira competente as trapalhadas do governo Lula, comete
equívocos no diagnóstico dos “escândalos” tanto quanto
nas alternativas à cautela exacerbada da administração
petista. Os desvios éticos do governo, por exemplo, são
interpretados publicamente como resultado da falta de caráter de alguns dirigentes. (O mesmo erro vem da análise
surgida de dentro do PT). Desse modo, substituídos os dirigentes, tais problemas estariam sanados. Não estão. Ambos os lados devem reconhecer, mas fazem questão de
omitir diante das câmeras, holofotes e gravadores, a natureza sistêmica da crise.

10. “A direita doméstica”. Artigo publicado na revista Carta Capital (edição de 14/09/2005, págs. 36 e 37).
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O recurso à pregação moral e o combate aos atuais
“representantes do povo” terminam por abalar, em última
instância, a própria noção de democracia representativa.
Eis uma ameaça concreta, a qual nem direita nem esquerda parecem preparadas a enfrentar. A democracia representativa seria não só depositório de benefícios privados
com recursos públicos como seria impedidora da mudança social. Fala-se, com crescente desenvoltura, em radicalização e refundação da democracia ou em generalizadas concepções de “democracia direta”, conceitos e projetos tão vagos quanto o “Estado a serviço das classes trabalhadoras” prometido pelo PT do passado. Moralismo eleitoreiro, doutrinarismo míope.

relevantes da imprensa brasileira e os números ainda relevantes da confiança no governo e no presidente Lula,
assim como a recuperação do mesmo Lula na preferência
das intenções de voto do eleitorado para a disputa pela
reeleição. Informa, por exemplo, o Instituto Datafolha, em
pesquisa realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro:
- A imagem do presidente, de uma forma geral, continua
positiva para a maior parte dos brasileiros. O percentual de
brasileiros que aprovam o desempenho de Lula é de 37%.
- Na avaliação do governo, 22% consideram a gestão
petista ruim ou péssima. Somadas as avaliações regular,
bom e ótimo, o percentual atinge 76%, sendo 39% para
regular e 37% para bom/ótimo.
- Em abril de 2003, segundo o Datafolha, essa mesma
avaliação era assim dividida: 10% para ruim/péssima e 83%
para ótimo/bom/regular, ressalvado o fato de que os índices
de ótimo/bom caíram de 43% para 37% entre 2003 e 2006.
De outro instituto, o Ibope, é possível extrair outros números, referentes a janeiro de 2006. A saber:

O MILAGRE DA RESSURREIÇÃO
Os desavisados – imprudentes ou ingênuos – se perguntariam, que incongruência existiria no Brasil deste verão de 2006? A resposta: o inacreditável descompasso
entre a ruína prometida e assegurada pelas vozes mais

GRÁFICO 1
AVALIAÇÃO DO GOVERNO DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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- É de 33% o percentual de brasileiros que avaliam o
governo como ótimo ou bom. O índice de avaliação regular chega a 39%, enquanto a gestão do presidente Lula é
vista como ruim ou péssima por 27% dos entrevistados.
- Em março de 2003, segundo o Ibope, essa mesma
avaliação era assim dividida: 51% para ótimo/bom, 36%
para regular e somente 7% para ruim/péssimo.
Para efeito ilustrativo ou comparativo, convém lembrar os
números da avaliação do governo Fernando Henrique Cardoso em dois períodos semelhantes – nos três primeiros meses de mandato e no início do último ano do primeiro mandato. De acordo com o Datafolha, estes seriam os números:
- Em março de 1995, 39% avaliavam a administração
de FHC como ótima/boa, enquanto 40% consideravam
regular e 16% ruim/péssima.
- Em março de 1998, início do último ano do primeiro
mandato, os números eram assim divididos: 38% para ótimo/bom, 39% para regular e 21% para ruim/péssimo.

A

fim de ficar mais claro para o leitor – desavisado ou não – as diferenças e proximidades dos
números entre os dois presidentes, apresentamse os Gráficos 1 e 2 com os índices completos.
Ambos são do instituto Datafolha.
É possível notar, por exemplo, que as avaliações dos
dois governos são praticamente idênticas quando comparados os períodos referentes ao início do último ano

INTELIGÊNCIA

do primeiro mandato – véspera, portanto, da disputa
pela reeleição. Aos propósitos deste artigo, não cabe
estender a comparação entre os dois mandatos, tampouco destrinchar o contexto político de sobrevivência
eleitoral do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Não é demais sublinhar, contudo, que FHC terminava o
primeiro mandato sob as luzes obtidas com a reconquista da estabilidade da moeda. Ele debelara a alta inflação. Salvo lapsos de memória, eram raros os veículos
de imprensa marcadamente críticos à gestão do presidente tucano. Lula, por sua vez, conforme o cenário
descrito no início deste ensaio, segundo avaliações correntes de colunistas parecia ter imergido num poço profundo de desencanto e frustração com os resultados do
governo, por um lado, e de medo e espanto com os
escândalos de corrupção, por outro.
Intérpretes do caos costumam justificar a ressurreição
como decorrência do apelo eleitoreiro do Programa Bolsa-Família. O fato é que, contrariando os prognósticos, a
administração petista do governo federal revelou-se cautelosa não só em relação à ortodoxia da política macroeconômica, mas também na reformulação das políticas conduzidas pelos tucanos. A primazia do combate à fome e à
pobreza conjugou-se com a rigidez na gestão da economia. De acordo com seus críticos, o caminho escolhido
não levaria o país às pretensões desejadas inicialmente
pelo presidente. Contudo, os indicadores disponíveis, reJANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006 107
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centemente revelados pelo IBGE, mostram robustos resultados do ponto de vista econômico e social.
A despeito do esquálido crescimento do PIB em 2003 e
2005, com melhor resultado no intervalo desses dois anos,
o Brasil vem apresentando sensíveis avanços na diminuição da pobreza e da desigualdade, nos números do desemprego e da renda, bem como nos indicadores de inflação11. Ignorar que tais mudanças são percebidas pela população e decorrem da ação do governo Lula é tão equivocado quanto desconhecer a importância dos oito anos
da gestão de Fernando Henrique Cardoso.
AOS EVOCADORES DO PASSADO
O partido do Fome Zero, que completou 26 anos com
um banquete que incluía cenoura com caviar, enfrenta,
como as outras grandes legendas capazes de assumir o
poder, o grande mar de diversidade social que caracteriza
a sociedade brasileira. Os itens fundamentais da agenda
do eleitor mediano geram pressões contraditórias sobre o
governo: da estabilidade monetária à demanda por crescimento e emprego, da pressão por gastos sociais mais
elevados ao desejo de redução da carga tributária. Somese ainda a necessidade de montagem de coalizões complexas e multifacetadas.
Originalmente distinto, e com justificado orgulho de
ser diferente, o Partido dos Trabalhadores viu-se obrigado a exercer essa diferenciação em meio ao conglomerado de siglas que disputam o voto do eleitor. Acabou
11. Números e indicadores disponíveis em http://www.ibge.gov.br.

108 CISÃO ARMADA

INTELIGÊNCIA
cedendo às costumeiras práticas de fisiologismo. Com
base fragmentada, abriu-se à troca parlamentar de apoios por recompensas, característica dos governos balizados por coalizões. As dimensões do descontrole dessa
política ainda permanecem incertas, mas certamente provocaram e ainda provocarão fraturas monumentais no
espectro político brasileiro.
Se, no passado, o PT despejou sua ira retórica contra
“os outros”, hoje se vê como parte integrante do inferno
que disse abominar. O mito fundador do partido padece de
um vício de origem: a crença de que o mundo, este que
conhecemos, é uma verdade fraudada pelos interesses “deles”. Este “eles”, contudo, configura uma entidade abstrata
que acaba formando uma vasta teia de má consciência que
mobiliza os mais variados instrumentos de dominação, de
que a própria democracia, a burguesa, seria parte.
Quando evocadores do passado reclamam o retorno
às origens do PT, parecem, no limite, corroborar proselitismos do gênero. Também reafirmam a grandeza das premissas programáticas e ideológicas do PT juvenil, aquele
que ainda não atingira a maioridade. Este, o signatário
não deseja ter de volta e torce para que tenha acompanhantes em tal convicção. As nuances desse partido – partido e atônito – são indefinidas. Estão imersas em zonas tão
cinzentas quanto as possibilidades de futuro. Se essa é uma
questão em aberto, o mesmo não se pode dizer das incongruências entre os sinais emitidos pelo eleitor e as mensagens do jornalismo instantâneo e volátil. Desse disparate,
não é preciso ser um desavisado imprudente ou ingênuo
para sentir-se perdido.
rodrigo-almeida@uol.com.br

“ Eu não
tinha
onde
morar ...”
EVOLUÇÃO DA RIQUEZA
IMOBILIÁRIA NO BRASIL

Paulo Tafner

& Márcia de Carvalho
ECONOMISTAS

E

studos sobre valor estoque de capital residencial têm mostrado a importância desse ativo em aspectos
relevantes da vida econômica e social1. Em particular, os estudos sobre a distribuição pessoal ou
familiar do estoque de riqueza enfatizam seu papel relevante na determinação da desigualdade de oportunidades sociais e na definição da estrutura de estratificação social.
O presente trabalho tem por objetivo analisar como o estoque de riqueza, sob a forma de imóveis
residenciais permanentes, está distribuído entre as famílias brasileiras2, para os anos de 1995 e 2004. A
1. Ver a respeito Reis et alli (2001), Munnell (1990), Holtz-Eakin (1994), Haughwout (2000), Neri (1999), Poterba (1992), Zabel (1998), Green e
Hendershott (1993), Wolff (2000 e 2001) e Spilerman (2000).
2. A unidade de análise constitui-se na família principal de um domicílio.
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partir do modelo apresentado por Reis et alli (2001) e a partir dos dados disponíveis nas PNADs para os
dois anos mencionados, o trabalho estima o valor do aluguel residencial. São utilizados os coeficientes
estimados dos atributos físicos dos imóveis e de sua localização a fim de se imputar um valor de aluguel
para os imóveis não alugados. A partir de uma constante que expressa a relação valor de aluguel/valor do
imóvel, obtém-se o valor do estoque de residências na economia que, complementado pelas informações
de aluguéis pagos e recebidos das PNADs, permite a apropriação à cada unidade familiar do valor de
estoque em residência.
Esse valor representa uma aproximação bastante razoável do estoque de riqueza imobiliária que cada
família possui3. Existem unidades familiares que têm renda suficiente para pagar aluguel de imóveis com
valor muito superior à média dos imóveis próprios. Portanto, dada sua condição de renda, poderiam ter
imóvel próprio. Feita esta ressalva, a análise da distribuição do estoque de riqueza imobiliária entre
unidades familiares pode trazer elementos complementares nos estudos sobre desigualdade entre as famílias e indivíduos de renda, escolaridade, e outros relevantes atributos.
A principal conclusão do estudo é que a distribuição do estoque de riqueza em residência sofreu
ligeira melhora na “década”, decorrente em parte de uma queda relativa da participação dos segmentos
que mais detêm a propriedade de imóveis e, em parte, porque parcelas médias da sociedade tiveram
melhoria de acesso à moradia própria. Obviamente que esse efeito pode também ser resultado de alterações da relação valor de aluguel e valor do imóvel4.

1. Os Imóveis no Brasil
O total de imóveis no Brasil saltou de 38.474.478 em 1995 para 51.752.3528 em 2004, o que
corresponde a um crescimento de 34,51% no período e alta média de aproximadamente 3%
ao ano. Nesse período, o número de imóveis cresceu 34%, sendo 39,22% (taxa média anual
de 3,75%) na Zona Urbana e apenas 11,12% (taxa média anual de 1,18%) na Zona Rural5. A Tabela 1
apresenta esses dados, desagregados segundo situação urbano e rural.
Como se pode observar na Tabela 2, do acréscimo (33,99%) de 13,28 milhões de imóveis do
país, entre 1995 e 2004, praticamente 80% deste aumento se referem a imóveis próprios (10,54
milhões), com alta de 10,35 milhões. Apesar dessa expressiva evolução, foi entre os alugados que se
observou a maior taxa de crescimento: 5,57 milhões em 1995 para 7,99 milhões em 2004, com taxa
Tabela 1

Distribuição dos imóveis segundo ocupação segundo zona e tipo de ocupação – Brasil – 1995/2004
Ano
1995

2004

Urbano
Rural
Total
(%)
Urbano
Rural
Total
(%)

Próprios
22.594.103
5.015.872
27.609.975
71,76
32.200.701
5.944.581
38.145.282
73,71

Alugados
5.440.387
129.894
5.570.281
14,48
7.816.470
175.361
7.991.831
15,44

Cedido Particular
2.568.396
713.812
3.282.208
8,53
3.176.885
707.419
3.884.304
7,51

Cedido Empresa
513.121
1.276.605
1.789.726
4,65
397.679
1.078.444
1.476.123
2,85

Outros
196.541
25.747
222.288
0,58
202.831
52.157
254.988
0,49

Total
31.312.548
7.161.900
38.474.478
100,00
43.794.566
7.957.962
51.752.528
100,00

3. Tratamos aqui família como sinônimo de domicilio, posto que as informações utilizadas referem-se ao domicílio. A aproximação é razoável posto que do
total de domicílios da PNAD 99% são unifamiliares e o número médio de famílias por domicílio é 1,08.
4. Essa alteração pode decorrer de fatores diversos: a) alteração temporal, ou seja, todos os imóveis teriam a relação valor de aluguel/valor do imóvel alterada
por alterações estruturais na oferta e demanda tanto no mercado de construção civil, quanto no mercado de aluguel e também em função da taxa de juros da
economia; b) alteração decorrente dos atributos físicos – como número de quartos e vagas de garagem, por exemplo – e de localização do imóvel, que refletem
alterações urbanas de valorização ou desvalorização de espaços ou áreas da cidade.
5. Destaque-se o fato de que a taxa anual de crescimento entre 1995 e 2004 foi superior à observada entre 1991 e 1999 e isso se deve exclusivamente ao
desempenho do setor urbano.
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de crescimento de 43,5% no período. Os imóveis próprios tiveram crescimento expressivo no período, especialmente na Zona Rural, com aumento quantitativo de quase 20%. Também o número de
imóveis alugados apresentou consistente crescimento, fato já identificado por Reis et alli (2001).
Apesar de representarem cerca 15,5% do total de imóveis, os alugados apresentam, como indicado
na Tabela 3, uma tendência consistente de expansão, tanto na Zona Rural quanto urbana. Fenômeno
inverso ocorre para os demais tipos de imóveis, destacando-se a queda acentuada se imóveis cedidos
por empresas na Zona Rural.

2. O modelo e os dados
A distribuição do estoque de riqueza imobiliária dos imóveis residenciais permanentes não
é uma informação diretamente disponível na PNAD. Logo, é necessário, primeiramente,
estimar este estoque e, em seguida, distribuir esse estoque entre as unidades familiares. O
método que tem sido mais utilizado é o do estoque perpétuo. O método e suas variações, embora
estime o estoque, não possibilita a identificação dos detentores da riqueza, inviabilizando a análise da
sua distribuição6.
A alternativa proposta por Reis et alli (2001) parte da hipótese de que o fluxo de rendimento derivado
do estoque, uma proporção a deste, é distribuído uniformemente entre todo tipo de imóvel residencial,
qualquer que seja sua localização e valor7. Portanto, se conhecemos a distribuição do fluxo, conhecemos a
distribuição do estoque.
Dentre as informações primárias disponíveis na PNAD para cada domicílio estão a situação do
imóvel, suas características físicas e sua localização, essa dada pelo setor censitário. No caso de imóveis
alugados, há o valor do aluguel mensal pago (A). Como base nestas informações, é possível estimar para
os imóveis alugados a contribuição de suas características físicas e de sua localização para determinação
Tabela 2

Evolução do número de Imóveis por condição de ocupação
Brasil - 1995/2004

Ano
1995
2004
Variação 2004/95

Próprios
27.609.975
38.145.282
38,2%

Condição de ocupação
Alugados
5.570.281
7.991.831
43,5%

Demais
5.294.222
5.615.415
6,1%

Total
38.474.478
51.752.528
34,5%

Tabela 3

Distribuição Percentual dos Imóveis segundo ocupação e zona censitária – Brasil 1995/2004
Situação
censitária
Urbana
Rural

Ano
1995
2004
1995
2004

Próprio

Alugado

72,16
73,53
70,04
74,70

17,37
17,85
1,81
2,20

Condição de ocupação
Cedido
Cedido.
Particular
Empresa
8,20
1,64
7,25
0,91
9,97
17,82
8,89
13,55

Outra condição

Total

0,63
0,46
0,36
0,66

100,00
100,00
100,00
100,00

6. Ver a respeito Morandi (1995), Melazzo (1995) e Rebelo (1998).
7. É certamente uma hipótese forte. Evidências há de que essa relação varia no tempo, em função da taxa de juros, em função dos atributos físicos do imóvel
e em função de sua localização. As duas primeiras indicam condições mais estruturais da economia e dos mercados de construção civil, de aluguel e de alocação
entre ativos financeiros e imobiliários (Rebelo, 1998) e parecem afetar todos os imóveis de forma relativamente homogênea. As duas seguintes estão intrinsecamente associadas a particularidades de cada imóvel, afetando diferentemente cada um deles, de modo a ter evidentes impactos sobre a distribuição de
riqueza entre famílias. Informações empíricas acerca do valor de a indicam que oscila entre 0.0025 e 0.01 (Malpezzi, 1991; Lucena, 1985). Por simplicidade
e dada a inexistência de informações que permitam utilizar diferentes valores dessa relação, optamos por manter, tal como feito por Reis et alli, um valor
constante, a = 0.0075.
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do valor de aluguel pago. Uma vez identificada a contribuição de cada atributo para o valor do aluguel é
possível imputar para todos os demais imóveis (imóveis não alugados) o valor hipotético de um aluguel,
caso fossem alugados. Uma vez que a relação entre valor de aluguel e valor do imóvel é constante, obtémse o valor do estoque imobiliário residencial do país.
Uma outra informação primária disponível na PNAD é o rendimento, caso exista, que cada família
recebe proveniente de aluguel (RA) de imóvel. Novamente com base na hipótese de constância da relação
valor de aluguel/valor do imóvel, obtém-se o valor do imóvel que a família tem – e que está alugado.
Finalmente, somando-se o valor imputado do imóvel próprio não-alugado ao valor do estoque imobiliário derivado da renda de aluguel, chega-se à distribuição familiar do estoque de riqueza imobiliária
residencial.
Feitas essas considerações, passemos à descrição do modelo.

2.1. O modelo de estimação
Assume-se que o valor de aluguel de um imóvel é função de suas características físicas e de sua
localização. Assim, A = f (X, Z), onde X é uma matriz de atributos físicos e Z uma matriz de
atributos associados à sua localização. Admitindo, como feito por Reis et alli (2001) que o
imóvel é um bem heterogêneo, seu aluguel (A) pode ser decomposto nos preços de suas características8.
Uma vez estimados os coeficientes (preços) de cada uma das características determinantes do aluguel,
pode-se utilizá-los para imputar o valor do aluguel das as residências próprias. Para tanto, é necessário
inicialmente estimar a regressão que associa o logaritmo do aluguel aos atributos dos imóveis.
Os atributos físicos foram classificados em 4 grandes grupos: (I) tipo de moradia (casa, apartamento,
etc.); (II) estrutura de construção (material utilizado nas paredes e tetos); (III) dimensão do imóvel
(número de cômodos); (iv) acesso aos serviços de infra-estrutura.
O efeito localização espacial dos imóveis foi representado por dois conjuntos de informação: a) o
primeiro conjunto capta o efeito-localização associado ao porte do município em que o imóvel está
situado. A hipótese aqui é que o tamanho e a complexidade produtiva dos municípios afetam o valor do
aluguel9; b) o segundo conjunto capta o efeito-localização associado à vizinhança do imóvel, ou seja, ao
seu entorno mais próximo.
Para o primeiro conjunto informativo, foram criadas duas variáveis dummies que caracterizam o porte
do município10 assim definidas: uma para municípios auto-representativos; e outra, para municípios da
Região Metropolitana (de fato, esses são os demais municípios da Região Metropolitana). Para o segundo, foram criadas variáveis que captam o efeito-localização de vizinhança que são: a renda mediana do
setor censitário; e a densidade de moradores por cômodo no setor censitário.
Feitas essas considerações o modelo de estimação é expresso por:
ln(Ai) = Xib +Zd + uis ,
i = 1,...,N e s = 1,...,S
(1)11,
O modelo linear foi estimado usando como base de dados todos os imóveis alugados disponíveis na
PNAD. O valor esperado do aluguel é dado, sob hipótese de termo aleatório normalmente distribuído, por:
E (Ai) = exp [E [ln(Ai)]
(2)

8. Nesse caso, cada característica do imóvel é um preço implícito do bem habitação (Santos e Cruz, 2000)
9. A hipótese foi confirmada pelos resultados.
10. A amostra da PNAD é composta por dois estratos: o auto-representativo, que inclui municípios que pelo seu “peso” demográfico relativo sempre estão
presentes na amostra e os não-auto-representativos, que participam da amostra, segundo sorteio e sua probabilidade é dada por sua população no total da UF.
Os primeiros adicionados de parcela dos segundos, compõem as Regiões Metropolitanas; o restante do segundo grupo, compõe o interior de cada UF. Para
maiores detalhes ver, para os respectivos anos, “Metodologia da PNAD”, IBGE.
11. O modelo utilizado aqui tem uma pequena diferença em relação ao modelo utilizado por Reis et alli (2001). Lá, definiu-se o termo aleatório como uma
combinação linear de dois elementos e fez-se a estimação em dois estágios. Para maiores detalhes ver Reis et alli (2001, pgs 9 a 11)
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Estimados os vetores de coeficientes b e d, utilizamos os mesmos nos correspondentes atributos dos
imóveis não alugados, de modo a obter o valor do aluguel do imóvel i (AIi), caso esse fosse alugado. Assim:
AIi = exp [(X β̂ + Z )]
(3);
Uma vez feito o processo de imputação, pode-se obter o Valor Total de Aluguéis (VAT), que será a
soma dos aluguéis imputados (AI) – referente aos imóveis não alugados – com os aluguéis efetivamente
pagos (AT) – referente aos imóveis alugados. O valor correspondente ao estoque de capital residencial
(EKR) é obtido com o uso de a. Nesse caso, tem-se:
VAT = AI + AT
(4).
EKR = VAT / a
(5).
A última etapa do processo é a alocação do estoque de riqueza a cada unidade familiar. Assim, a partir
da informação sobre recebimento de aluguéis e partindo-se da hipótese de que a relação a entre o preço do
aluguel e o preço do imóvel é constante, transformou-se essa renda de aluguel (RA) recebida pelas famílias
em estoque de riqueza imobiliária (RA / a) da família. O estoque total de riqueza de cada família será
dado pela soma da riqueza derivada da renda de aluguel com o valor do imóvel caso a residência seja
própria (EKRP). Assim, o estoque de riqueza em imóveis residenciais para cada unidade familiar i
(ERIi) é dado por12:
ERIi = (RAi / a) + EKRPi

(6).

2.2. Dados utilizados

δˆ

Os dados aqui utilizados – aluguéis mensais pagos, rendimento mensal proveniente de aluguel, os atributos físicos dos imóveis e as variáveis proxy para a localização do imóvel são
extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio para os dois anos analisados e
referem-se exclusivamente aos imóveis residenciais que estão classificados nas PNADs como “domicílios
particulares permanentes”13. Um domicílio é particular permanente se no momento do levantamento de
dados pelo IBGE, “servia de moradia a uma, duas, ou no máximo cinco famílias”, sendo específico para
fim residencial.
As variáveis utilizadas foram agrupadas em cinco grupos segundo atributos de caracterização física
do imóvel e de localização e vizinhança. São eles: Tipo de Moradia: caracteriza se a residência é casa,
apartamento ou cômodo, além da sua localização (exceto para cômodo); Estrutura de Construção: caracteriza o material de construção utilizado nas paredes e na cobertura da construção; Dimensão do Imóvel:
caracteriza o tamanho do imóvel, através do número de dormitórios e dos demais cômodos; Serviços de
Infra-estrutura: caracteriza a infra-estrutura disponível ao imóvel, aí incluindo abastecimento de água,
instalações sanitárias, coleta de lixo e iluminação; e Localização e Vizinhança: trata-se de um conjunto de
variáveis dummies que visam a caracterizar as condições de habitabilidade do local onde está localizado o
imóvel e sua vizinhança e também o porte do município em que o imóvel está localizado, com intuito de
controlar eventuais diferenças existentes no aluguel residencial em cidades de portes diferentes14. A Tabela
4 resume essas informações.
12. Esse procedimento permite captar a distribuição do estoque dos imóveis próprios e alugados, mas não os imóveis cedidos por empregador e os cedidos por
particulares e os classificados como “outros”. Os primeiros não estão contemplados em nosso objeto de estudo, mas os imóveis cedidos por particulares, sim.
Como pode ser visto na Tabela 1 eles representavam 8,5% dos imóveis em 1995 e 7,5% em 2004. Aqueles classificados como outros têm participação
desprezível. Dentre os domicílios cedidos, 91% são casas, 88,3% possuem parede de alvenaria, 77,6% possuem material predominante na cobertura telha e
20,2% laje de concreto; 90,7% possuem água canalizada; 95% possuem banheiro ou sanitário e 86,5% possuem lixo domiciliar coletado diretamente e apenas
36% dos imóveis cedidos são localizados nas regiões metropolitanas.
13. Ficam excluídos, portanto, os imóveis não residenciais como os classificados como “domicílios coletivos” (hotéis, pensões, recolhimentos, asilos, orfanatos,
conventos, penitenciárias, quartéis, postos militares, navios, alojamentos de trabalhadores, etc) e os classificados como “domicílios particulares improvisados”
(aqueles localizados em estabelecimentos industriais e comerciais, embarcações, carroças, vagões de estrada de ferro, tendas, barracas, grutas, etc).
14. A hipótese é que em centros maiores existe melhor infra-estrutura não captada nas características das residências, como a maior presença de shoppings
centers, supermercados, cinemas, teatros e outros tipos de serviços e lazer.
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Tabela 4

Distribuição dos domicílios urbanos segundo atributos do imóvel - Brasil - 1995/2004
Grupo de variáveis
Grupo 1 - Tipo de moradia

Atributos do imóvel
Tipo de imóvel

Grupo 2 - Estrutura de construção

Material das paredes externas

Material do telhado

Grupo 3 - Dimensão do imóvel

Número de dormitórios 15

Número de outros cômodos

Existência de banheiro ou sanitário
Grupo 4 - Serviços de infra-estrutura do imóvel

Proveniência da água

Forma de escoadouro

Destino do lixo

Forma de iluminação
Grupo 5 - Atributos de localização e vizinhança

Ln da mediana da renda

Densidade de moradores

Idade mediana dos moradores do setor

Proporção de brancos no setor

Casa
Apartamento
Outro
Total
Alvenaria
Madeira aparelhada
Outros materiais
Total
Telha
laje de concreto
Outros materiais
Total
1
2
3 ou mais
Total
0 ou 1
2
3
4 ou mais
Total
Sim
Não
Total
Rede geral
Poço ou nascente
Outra/ignorado
Total
Rede de esgoto
Fossa rudimentar
Fossa não ligada à rede
Fossa ligada à rede
Outra/ignorado
Total
Coletado diretamente
Coletado indiretamente
Queimado ou enterrado
Outra/ignorado
Total
Elétrica (rede,gerador, solar)
Outra/ignorado
Total
Casa
Apartamento
Outro
Total
Casa
Apartamento
Outro
Total
Casa
Apartamento
Outro
Total
Casa
Apartamento
Outro
Total

Domicílios
1995
88,01
11,12
0,90
100,00
87,93
9,67
2,40
100,00
76,65
21,19
2,16
100,00
32,3
43,4
24,3
100,0
8,4
16,3
30,8
44,5
100,0
95,6
4,4
100,0
95,39
4,52
0,09
100,00
50,39
21,20
11,03
12,74
4,64
100,00
79,33
7,37
6,41
6,89
100,00
98,58
1,43
100,00
6,23
7,71
6,05
6,34
2,11
1,68
2,23
2,06
25,1
31,8
24,6
25,8
0,6
0,78
0,48
0,62

urbanos
2004
87,65
11,85
0,50
100,00
91,31
7,20
1,49
100,00
73,78
24,83
1,39
100,00
34,4
43,8
21,8
100,0
4,9
14,7
31,6
48,8
100,0
98,1
1,9
100,0
94,98
4,9
0,12
100,00
57,14
17,18
12,21
10,02
3,45
100,00
88,3
7,98
2,24
1,48
100,00
99,58
0,42
100,00
6,79
7,81
6,58
6,91
1,94
1,61
2,12
1,9
28,1
34,2
26
28,8
0,54
0,72
0,38
0,56

15. Deve-se chamar a atenção que o IBGE, na PNAD 2003, coletou informações sobre área construída do imóvel, valor estimado do imóvel e existência de
garagem. Lamentavelmente, essas perguntas não foram repetidas em 2004.
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2.3. Os aluguéis pagos
Como apresentado na Tabela 5, o número de imóveis alugados cresceu 42,84% entre
1995 e 2004, com uma taxa de crescimento médio anual 4,04%. O valor médio do aluguel pago passou de R$ 186,46 para R$ 239,14, com elevação de 28,25%. Apesar desse
crescimento reduzido, a variação da mediana foi de 66,67%, indicando que elevação mais expressiva
ocorreu nos valores mais reduzidos.
A Tabela 6 apresenta os valores médios e medianos de aluguel para os anos de 1995 e 2004, segundo
algumas características dos imóveis. Observe que, com exceção dos imóveis com 5 cômodos servindo de
dormitório, todos os imóveis apresentam crescimento no valor nominal médio de aluguel. Observe ainda,
que os maiores crescimentos ocorreram nos imóveis situados no interior do país, ou pelo menos fora das
grandes cidades, nas casas e nos imóveis de menor dimensão (1 e 2 dormitórios).
Deve-se destacar que, para todas as variáveis o valor mediano do aluguel apresenta crescimento superior ao observado para o valor médio, indicando que foram os imóveis de menor valor de aluguel os que
tiveram crescimento mais expressivo no período.

3. Resultados Obtidos
Na presente seção são apresentadas as estimativas dos coeficientes, do estoque de capital em
imóveis residenciais e da riqueza imobiliária em poder das famílias e sua distribuição.

Tabela 5

Estatísticas descritivas do valor de aluguel pago
Domicílios Urbanos - Brasil: 1995/2004
Aluguel mensal (R$)
1995
2004
5.412.724
7.792.662
186,46
239,14
120,00
200,00
100,00
200,00
192,33
207,50

Estatísticas
N*
Média
Mediana
Moda
Desvio-padrão

(*) Em 2004 existiam 23.808 domicílios alugados sem declaração do valor do aluguel.
Em 1995 eram 27.663 sem declaração..

Tabela 6

Aluguel pago (R$) segundo características dos domicílios
Brasil: 1995/2004
Variáveis
Tipo de moradia
Casa
Apartamento
Local
Municípios não auto-representativos
Municípios auto-representativos
Região Metropolitana
Nº cômodos servindo de dormitório
1
2
3
4
5

Aluguel Pago - 1995
Médio
Mediano

Aluguel Pago - 2004
Médio
Mediano

Variação: 2004/1995
Médio Mediano

148,23
372,99

100,00
300,00

203,00
400,62

170,00
350,00

1,369
1,074

1,700
1,167

105,68
190,55
243,83

80,00
140,00
180,00

167,36
237,63
309,38

150,00
200,00
250,00

1,584
1,247
1,269

1,875
1,429
1,389

153,86
189,83
277,72
331,78
561,32

100,00
140,00
200,00
200,00
300,00

207,06
238,49
344,14
431,96
459,07

165,00
200,00
260,00
330,00
400,00

1,346
1,256
1,239
1,302
0,818

1,650
1,429
1,300
1,650
1,333
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3.1. Os coeficientes estimados e os demais resultados das regressões
Como já dito, foram estimadas duas regressões, uma para cada ano analisado. Os resultados
sintéticos estão apresentados na Tabela 7 e deixam evidente que a qualidade do ajuste é
bastante satisfatória. A análise dos coeficientes mostra que das 24 variáveis utilizadas no
modelo, 19 delas foram significativas e com os sinais corretos para os dois períodos; sendo as mesmas 19
variáveis significativas e com o sinal esperado para 1995. Para 2004, 22 variáveis mostraram-se significativas e com os sinais corretos16 e, para ambos os períodos 15 variáveis mostraram-se significativas a 1%.
Em ambas as regressões o intercepto apresentou sinal negativo.
O conjunto das 14 variáveis significativas e com sinais estáveis incorpora características de todos os
grupos de variáveis. O apartamento que, progressivamente vai tendo maior presença entre os imóveis,
é significativo nos dois períodos – e, em ambos, o é a 1% – e apresenta elevado valor do coeficiente.
Também a dimensão do imóvel, representada pelas variáveis número de dormitórios e número de
outros cômodos (além dos dormitórios), são também significativos em ambos os períodos e, também a
1%, além de terem ambos, coeficientes elevados. As variáveis representativas da infra-estrutura, com a

Tabela 7

Coeficientes estimados e nível de significância
Brasil - 1995/2004
Grupo
Tipo de moradia e estrutura de construção

Dimensão do imóvel

Serviços de infra-estrutura do imóvel

Localização e vizinhança

(*)
(a)

Variável
(Constante)
Apto*
Parede de alvenaria
Parede de madeira
Parede de taipa
Cobertura de laje*
Cobertura de telha
Cobertura de zinco
Num de outros cômodos*
Num de dormitórios*
Existência de banheiro
Água canalização interna*
Sanitário rede geral*
Sanitário fsrp*
Sanitário fsse*
Sanitário frud
Lixo coletado diretamente*
Lixo coletado indiretamente*
Ilum_elétrica
Ln mediana renda*
P_de moradores
D_auto*
D_metropolitana*
Mediana_idade
P_brancos *
R2
R2 ajustado
F

1995
Coeficiente
Significância
-0,62122
0,0002
0,25460
0,0000
0,36616
0,0000
0,16530
0,0597
0,27026
0,0340
0,17989
0,0261
0,06161
0,4408
0,03460
0,7294
0,12330
0,0000
0,17256
0,0000
0,09542
0,0693
0,26604
0,0000
0,19167
0,0000
0,10620
0,0043
0,15228
0,0001
0,00513
0,8890
0,26347
0,0000
0,14743
0,0000
0,22785
0,0171
0,39924
0,0000
0,13621
0,0000
0,25779
0,0000
0,38660
0,0000
0,00388
0,0010
0,22939
0,0000
0,633
0,669
0,632
0,669
633,1
1369,7

2004
Coeficiente Significância
-0,3113
0,0156
0,1205
0,0000
0,1609
0,0243
-0,0930
0,0643
-0,4566
0,0000
0,2605
0,0000
0,1781
0,0017
0,1683
0,0156
0,1115
0,0000
0,1533
0,0000
0,2590
0,0000
0,2566
0,0000
0,1177
0,0000
0,0825
0,0017
0,0903
0,0005
-0,0417
0,0986
0,2241
0,0000
0,1690
0,0000
0,2886
0,0017
0,3902
0,0000
0,0973
0,0000
0,2126
0,0000
0,3617
0,0000
0,0074
0,0000
0,3345
0,0000

São variáveis significativas em ambos os períodos
Variáveis significativas a 1%

16. Isso se deve ao fato de que em 1995 o alinhamento de preços relativos pós Plano Real ainda estava em curso, enquanto que em 2004, os preços já estavam
alinhados e a inflação em níveis muito reduzidos se comparados a 1995.
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Tabela 8

Contribuição marginal à qualidade de ajuste dos grupos de variáveis independentes
Brasil - 1995/2004

Grupo de variáveis
Moradia e estrutura de construção
Dimensão
Serviços de infra-estrutura
Localização e vizinhança
Com todas

R2
0,610
0,564
0,613
0,522
0,633

1995
Diferença
0,023
0,069
0,020
0,111
0,223

Contribuição
10,31%
30,94%
8,97%
49,78%
100,00%

R2
0,655
0,580
0,656
0,476
0,669

2004
Diferença
0,014
0,089
0,013
0,193
0,309

Contribuição
4,53%
28,80%
4,21%
62,46%
100,00%

exceção de sanitário com fossa rudimentar (uma das duas variáveis não significativas para os dois
anos), são todas significativas em ambos os períodos. Destaque-se o fato de que dentre as significativas,
à exceção de iluminação elétrica, mostraram-se significativas a 1% nos dois anos analisados17. Por fim,
todas as variáveis designativas de localização e vizinhança revelaram-se significativas em ambos os
períodos e, sempre, a 1%.
Na Tabela 8, é apresentada a contribuição marginal da qualidade do ajuste de cada grupo de variável.
Como se pode observar, o grupo que tem maior contribuição marginal é o grupo 5 “Atributos de localização e vizinhança”, e em seguida, o grupo 2 “Dimensão do Imóvel”. Observe também que a contribuição
marginal do primeiro grupo cresce 25% entre 1995 e 2004. Isso pode ser um indicativo de que os
imóveis ao se tornarem mais homogêneos18 em termos de qualidade de construção e de infra-estrutura –
como conseqüência da uniformização tecnológica da indústria de construção civil – têm seus valores
definidos por sua localização e por seu tamanho19.

3.2. A imputação do aluguel para os imóveis próprios
Uma vez obtidos os coeficientes para os dois anos analisados, os utilizamos para imputar o
valor hipotético de aluguel para os imóveis próprios, caso estes fossem alugados. Preliminarmente, algumas considerações devem ser feitas com o intuito de avaliarmos possíveis
diferenças entre imóveis próprios e alugados.
A Tabela 9 apresenta estatísticas dos atributos dos imóveis distinguindo-os entre alugados e próprios.
Como se pode observar, em termos médios, os imóveis alugados têm qualidade superior à dos imóveis
próprios. Em primeiro lugar, enquanto menos de 10% dos imóveis próprios são apartamentos (9,39% em
2004 e 7,23% em 1995), esse percentual sobe para praticamente 20% entre os alugados (19,06%, em
2004 e 17,94%, em 1995). Em relação aos atributos de material e estrutura de construção e de infraestrutura do imóvel, observa-se que20:
a) a alvenaria é o material de parede em 93% dos imóveis alugados e em 90% dos próprios;
b) o material predominante no telhado é telha em ambos, porém, 30% dos imóveis alugados possuem
laje de concreto, enquanto 23% dos próprios possuem este mesmo tipo de cobertura;
17. São elas: água canalização interna, instalação sanitária ligada à rede geral, fossa séptica ligada à rede pluvial, fossa séptica sem escoadouro, fossa rudimentar,
lixo coletado diretamente e lixo coletado indiretamente.
18. E isso pode ocorrer por duas razões: em primeiro lugar porque a construção de imóveis concentra-se progressivamente nas incorporadoras e construtoras
que tendem, por razões de escala,a padronizar a construção; em segundo lugar porque imóveis mais antigos, sobretudo casas e edifícios pequenos, tendem a
ser substituídos por novas unidades que são produzidas pelas incorporadoras, o que reforça o efeito de homogeneização. O efeito é a ampliação do peso relativo
da localização e do tamanho do imóvel na determinação de preço do imóvel, como se observa na Tabela 6.
19. Usando-se o desvio-padrão como medida de homogeneidade técnica dos imóveis, observa-se que a dispersão do número de cômodos que servem de
dormitório passou de 0,85, em 1995, para 0,82, em 2004; a dispersão do número de outros cômodos passou de 2,03 em 1995 para 1,99 em 2004.
20. Obviamente que a diferença de alguns dos valores aqui apresentados não é estatisticamente significativa, mas chama atenção que mesmo quando estatisticamente iguais, os valores pontuais são sempre superiores para os imóveis alugados.
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c) a oferta de água canalizada para os imóveis alugados é 96,74% enquanto que para os imóveis
próprios é 94,86%;
d) cerca de 65% dos imóveis alugados possuem esgotamento sanitário ligado à rede geral, enquanto
apenas 55% dos imóveis próprios possuem esse tipo de esgotamento; e
e) cerca de 90% dos imóveis alugados possuem lixo coletado diretamente, enquanto 87% dos imóveis
próprios possuem este serviço público.
Observe, ainda, que houve convergência na distribuição espacial de imóveis próprios e alugados
(igual incidência nas áreas metropolitanas) e que o imóvel próprio é ligeiramente maior quando se compara o número de dormitórios. A conseqüência da diferença de qualidade é que o valor médio de aluguel
imputado para esses imóveis é inferior ao valor do aluguel que é pago pelos imóveis que estão de fato,
alugados.

3.3. O valor do estoque de capital em residência
Na presente seção vamos transformar o aluguel (observado e imputado) em valor dos imóveis, através da relação a, anteriormente definida. A hipótese adotada em relação ao a é que
ele seja constante em suas três dimensões: no tempo, no espaço e segundo tipo do imóvel. Se
estivéssemos considerando períodos com elevada inflação, como tivemos até 1994, essa hipótese seria
certamente muito restritiva, comprometendo seriamente a confiabilidade das estimativas. Apesar de inexistir o problema inflacionário há, em 1999, uma quebra estrutural na vida econômica do país, com a

Tabela 9

Características dos domicílios, por condição de propriedade
Brasil - 1995 e 2004
Característica
Tipo de domicílio
Casa
Apartamento
Material da parede
Alvenaria
Outro material
Material do telhado
Telha
Laje de concreto
Outro material
Água canalizada?
Sim
Não
Esgotamento sanitário
Rede geral
Não rede geral
Lixo coletado diretamente?
Sim
Não
Iluminação elétrica
Sim
Não

% de domicílios - 1995
Próprio
Alugado
100
100
92,77
79,65
7,23
17,94
100
100
86,39
90,6
13,61
9,4
100
100
78,77
71,92
18,72
26,6
2,51
1,48
100
200
88,83
91,17
11,17
8,83
100
100
46,55
59,92
53,45
40,08
100
100
76,77
86,2
23,23
13,8
100
100
98,47
99,42
1,53
0,58

Região Metropolitana
Sim
Não

38,14
61,86

42,96
57,04

2,07

1,87

% de domicílios – 2004
Próprio
Alugado
100
100
90,75
79,91
9,39
19,06
100
100
90,86
93,11
9,14
6,89
100
100
75,13
69,23
23,38
29,86
1,49
0,91
100
200
94,86
96,74
5,14
3,26
100
100
54,68
65,19
45,32
34,81
100
100
87,72
91,16
12,28
8,84
100
100
99,6
99,85
0,4
0,15
100
100
37,78
37,54
62,22
62,46

Cômodos dormitórios
Nº médio
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Tabela 10

Estoque de capital em residências a preços correntes e constantes:
Brasil – 1995/2004
R$ bilhões de 2000 - (a = 0,0075)
Valor Nominal e Deflacionado
Valor Nominal
DI – Pib
INPC – aluguel
Câmbio

1995
803,00
1.225,62
1.616,81
1.614,59

1999
1.074,76
1.164,56
1.143,31
1.083,93

2004
1.543,68
1.048,42
1.467,67
1.137,17

Fonte: PNADs diversos anos

mudança do regime cambial e uma súbita desvalorização cambial de 56%. Certamente, naquele momento, o valor de a se alterou, pois parte da desvalorização cambial foi incorporada aos preços dos imóveis,
sobretudo naqueles mais valorizados. No entanto, parte desses imóveis que têm elevado valor e que
servem como reserva de valor e/ou como ativo de proteção ao risco, sobretudo em momentos de instabilidade, estão fora do mercado de aluguéis. Além disso, uma vez adotado o câmbio flutuante, as oscilações
bruscas tendem a diminuir, fazendo com que oscilações no valor do imóvel sejam menos prováveis. Por
fim, como estamos comparando 1995 e 2004, ano em que houve apreciação suave do câmbio, a hipótese
de constância de a não parece comprometer as estimativas. Na Tabela 10 são apresentados os valores de
estoque de capital imobiliário residencial considerando-se diversos deflatores.
Como se observa na Tabela 10, o estoque de capital residencial apresenta redução entre 1995 e 1999,
mas a magnitude de redução varia bastante em função do deflator que se utiliza. A perda de valor quando
o deflator é o cambio é a mais acentuada, revelando defasagem temporal no ajustamento do preço de
imóveis diante do choque de câmbio. Os preços dos imóveis tendem, em certa medida e com alguma
defasagem a acompanhar a variação do dólar, dependendo obviamente das condições de compra e venda
no mercado de imóveis, da oferta de crédito e da percepção de incerteza na economia21.
A recuperação do valor do estoque em 2004 quando se utilizam os deflatores INPC–aluguel ou câmbio, revelam respectivamente a contínua redução da renda do trabalho no período e a gradual apreciação
do câmbio. Por outro lado, quando se utiliza o deflator implícito do Pib, observa-se ainda redução,
provavelmente como conseqüência da pressão de preços de 2003. De toda forma, esses resultados indicam que qualquer análise temporal sobre a evolução do estoque de riqueza da economia deve levar em
conta a complexidade da relação entre aluguel e preço do imóvel, que pode apresentar grandes flutuações
no curto prazo.

3.4. Os que possuem riqueza imobiliária
É certo que a distribuição de riqueza entre famílias está associada ao ciclo de vida da família.
Em outras palavras, por razões ligadas ao ciclo produtivo dos indivíduos, famílias mais velhas
têm maior acúmulo de riqueza do que as famílias jovens. A Tabela 11 apresenta dados referentes a propriedade de riqueza imobiliária segundo atributos da família e da pessoa de referência.
Como se constata facilmente, enquanto mais da metade das pessoas de referência com até 19 não
possui riqueza imobiliária, esse percentual cai para 22% entre os que estão entre 40 e 49 e a apenas 14%,

21. Como os aluguéis estão sujeitos a regras contratuais e ao nível de renda da economia, se ajustando com velocidade menor do que os preços de imóveis, a
conseqüência é oscilação no valor de a, o que viola nossa hipótese de trabalho. Como o câmbio posteriormente passou a apresentar apreciação lenta e gradual,
isso provocou efeito inverso, como se vê na Tabela.
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Tabela 11

Riqueza imobiliária familiar, segundo diversos atributos
Atributos
Faixa de Idade da pessoa de referência

Pessoa de referência - Aposentado
Pessoa de referência - Pensionista
Rendimento mensal da família

Pessoa de referência - Anos completos de estudo

Categorias
Até 19 anos
De 20 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
De 50 a 59 anos
De 60 a 64 anos
Com 65 anos e mais
Aposentado
Não aposentado
Pensionista
Não Pensionista
Até 5 sm
5 - 10 sm
10 sm ou +
Sem instrução
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 10 anos
11 a 14 anos
15 anos ou mais

Riqueza Imobiliária
Não possui
Possui
56,40%
43,60%
52,20%
47,80%
32,95%
67,05%
22,60%
77,40%
16,80%
83,20%
13,90%
86,10%
14,10%
85,90%
13,10%
86,90%
29,00%
71,00%
17,60%
82,40%
26,60%
73,40%
28,74
71,26
22,55
77,45
17,05
82,95
19,70%
80,30%
21,60%
78,40%
26,30%
73,70%
31,10%
68,90%
29,40%
70,60%
22,30%
77,70%

entre os que têm 65 anos ou mais. Observe ainda que ser aposentado ou pensionista significa ter maiores
chances de possuir riqueza imobiliária. Aqui também está presente o efeito idade. Também como se pode
observar, possuir ou não imóvel está associado ao nível de renda familiar, mas não ao grau de escolaridade
da pessoa de referência do domicílio. Nesse caso, quanto mais elevada a escolaridade da pessoa de referência, menor a incidência de riqueza imobiliária.
Os dados apresentados da Tabela 12 mostram que a incidência de riqueza segundo o tipo de estruturação familiar. Casais com filhos já maiores de 14 anos constituem o tipo de família com maior incidência
relativa de riqueza imobiliária. Por outro lado, famílias compostas apenas por mães (ausência do pai) e
com todos os filhos menores de 14 anos, assim com o casal com todos os filhos menores de 14 anos
apresentam os menores índices de propriedade de riqueza imobiliária, ratificando a importância do efeito
idade na propriedade de riqueza imobiliária. O papel preponderante do efeito idade (ou ciclo de vida)
pode ainda ser corroborado pelo fato de que a segunda maior incidência de riqueza imobiliária, segundo
tipo de família, ser de famílias “chefiadas” por mães e com filhos com idade superior a 14 anos.

Tabela 12

Riqueza imobiliária familiar, segundo tipo de família
Tipo de família
Mãe com todos os filhos menores de 14 anos
Casal com todos os filhos menores de 14 anos
Outros tipos de família
Mãe com filhos menores de 14 e de 14 anos ou mais
Casal sem filhos
Casal com filhos menores de 14 e de 14 anos ou mais
Mãe com todos os filhos de 14 anos ou mais
Casal com todos os filhos de 14 anos ou mais
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Riqueza Imobiliária
Não possui
Possui
43,54
56,46
33,74
66,26
31,54
68,46
28,94
71,06
24,88
75,12
20,02
79,98
18,75
81,25
13,16
86,84
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Tabela 13:

Distribuição absoluta e percentual (simples e acumulada) do valor do estoque de imóveis
1995
Decis
Até D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

R$ (bi)
1,82
17,56
38,87
65,40
96,05
137,65
212,92
640,20

Fi
0,00150
0,01451
0,03211
0,05403
0,07935
0,11372
0,17590
0,52889

Fac
0,002
0,016
0,048
0,102
0,181
0,295
0,471
1,000

R$ (bi)
5,69
25,97
47,96
73,08
101,95
140,37
204,50
567,34

1999
Fi
0,00488
0,02226
0,04110
0,06263
0,08737
0,12030
0,17526
0,48621

Fac
0,005
0,027
0,068
0,131
0,218
0,339
0,514
1,000

R$ (bi)
3,85
68,67
99,70
125,37
152,93
188,91
252,61
651,65

2004
Fi
0,00249
0,04448
0,06458
0,08122
0,09907
0,12237
0,16364
0,42214

Fac
0,002
0,047
0,112
0,193
0,292
0,414
0,578
1,000

Os dados de 1995 e 1999 estão em Reis et alii (2001). Para o ano de 2004, calculado pelos autores.

3.5. A distribuição do estoque de capital em residência
De forma semelhante ao apresentado por Reis et alli (2001), pouco mais de 26% das famílias
não detinham a propriedade do imóvel em que moravam em 2004, confirmando a tendência
de redução desse percentual em toda a década de 1990. Também em consonância com outra
tendência observada, a participação no total de riqueza imobiliária detida pelo decil mais rico, reduziu-se
para 41,8% em 2004, frente a 49% em 1999. A Tabela 13 apresenta a distribuição de riqueza em decis,
apresentando os resultados em valores absolutos e relativos.
Observe que os dois primeiros decis (D3 e D4) detinham em conjunto R$ 19,38 bilhões em 1995 e
passaram a R$ 72,52 bilhões, em 2004, o que representa um crescimento de 274%, equivalente a uma
valorização média anual de 15% em termos nominais. Utilizando-se o deflator implícito do Pib, verificase que o ganho real foi de 66,5%, o que equivale a uma valorização real anual média de 5,83%. Essa
elevação do valor do estoque de riqueza entre os mais pobres decorre de dois efeitos: em primeiro lugar
há crescimento expressivo do numero de proprietários de imóveis baratos, a confirmar tendência já
observada por Reis et alli (2001); em segundo lugar, pelo fato de que o parâmetro a eleva-se para os
imóveis mais simples, quando a economia se estabiliza.
No extremo oposto, os 20% que mais detêm estoque de riqueza imobiliária, apesar de apresentar
ligeiro crescimento em termos nominais (passa de R$ 853,12 bilhões em 1995 para R$ 904,26 em 2004,
com crescimento nominal de apenas 6%) têm redução expressiva no estoque de riqueza imobiliária que
detêm: em termos reais, apresenta redução superior a 50% no valor de seus ativos em riqueza imobiliária.
Esse comportamento também se verifica no último decil de riqueza imobiliária: enquanto esse grupo
detinha 53% da riqueza imobiliária do país em 1999, em 2004 esse percentual cai para 42,2%. O resultado que pode ser denominado de transição de ativos, corrobora o padrão internacional de portfolio de
ativos do segmento mais rico da sociedade, que preserva maior parcela de seus ativos em riqueza financeira. No caso brasileiro isso tende até mais expressivo, tendo em vista os maiores retornos do setor financeiro e o menor grau de incerteza na economia.
A resultante é que o grau de concentração de riqueza imobiliária medido pelo coeficiente de Gini
apresenta persistente redução desde 1995. Como apresentado no Gráfico 1, o Gini passa de 0,6999 para
0,6612 em 1999 e atinge o valor de 0,5529, em 2004. A redução de 14,7 pontos no coeficiente em apenas
10 anos reflete não apenas o processo de estabilização da economia como também a transição de ativos
dos segmentos mais abastados da sociedade que deslocou parte de seus ativos de imóveis para aplicações
financeiras.
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Gráfico 1

Decis de riqueza imobiliária

Distribuição da Riqueza Imobiliária e Coeficiente de Gini
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Gráfico 2

Decis de riqueza imobiliária

Distribuição da Riqueza Imobiliária, segundo decis de renda
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A distribuição conjunta de renda e riqueza imobiliária, tal como apresentado na Tabela 14 e pelo
Gráfico 2, revela lentamente os segmentos de menor renda estão tendo acesso à riqueza imobiliária,
fazendo com que progressivamente o grau de concentração se reduza. Enquanto em 1995, o segmento de
menor renda, representado pelos dois primeiros decis, detinha apenas 7,04% da riqueza imobiliária em
1995, passando a deter 9,37% em 2004. O segmento de renda média, aqui representado pelos decis 4, 5
e 6 que detinham 17,25% da riqueza imobiliária em 1990, passa a deter 21,09% em 2004.
Também no extremo superior de renda, representado pelos decis 9 e 10, verifica-se que sua participação na riqueza imobiliária declinou de 51,78% em 1995 para 42,56% em 2004, corroborando mais uma
vez a hipótese de diversificação de portfólio dos segmentos mais abastados da sociedade. A resultante
desse processo pode ser expresso pelo índice de Gini da riqueza imobiliária segundo classes de rendimento: passou de 0,4303 para 0,3256, com redução de 10,5 pontos percentuais.
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Tabela 14

Distribuição do valor do estoque em decis de renda
Decis de renda
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

1995
(%)
0,0316
0,0388
0,0401
0,0424
0,0538
0,0763
0,0885
0,1107
0,1574
0,3604

1999
(% ac)
0,0316
0,0704
0,1105
0,1529
0,2067
0,2830
0,3715
0,4822
0,6396
1,0000

(%)
0,0379
0,0428
0,0421
0,0509
0,0571
0,0753
0,0876
0,1108
0,1475
0,3480

2004
(% ac)
0,0379
0,0807
0,1228
0,1737
0,2308
0,3061
0,3937
0,5045
0,6520
1,0000

(%)
0,0422
0,0515
0,0554
0,0617
0,0737
0,0755
0,0907
0,1237
0,1323
0,2933

(% ac)
0,0422
0,0937
0,1491
0,2108
0,2845
0,3600
0,4507
0,5744
0,7067
1,0000

Os dados para de 1995 e 1999, estão em Reis et alli (2001). Para 2004 calculado pelos autores

O efeito aqui identificado de melhora na distribuição de riqueza imobiliária pode, em realidade, ser
decorrência da hipótese aqui assumida de estabilidade do valor de a para todos os tipos de imóveis. É
razoável admitir que com o progressivo ajuste da economia brasileira – redução das taxas de inflação e de
absorção dos choques externos vividos na segunda metade da década de 1990, tenha havido uma elevação
do valor de a para os imóveis mais populares enquanto que, para os imóveis mais valiosos, esse permaneceu constante, podendo mesmo ter-se reduzido22.
Uma vez visto esses resultados, pode-se perguntar: afinal a concentração imobiliária é particularmente
elevada? Ou dito de outra forma, o fato de quase 30% das famílias não ter imóvel próprio é sinônimo de
exclusão social? Poderíamos começar a responder essa questão colocando os termos de forma ligeiramente
diferente: será que todos os que não tem imóvel não o tem por impossibilidade de renda ou de acesso a crédito,
ou será que parte desse conjunto não tem imóvel simplesmente por opção. A escolha entre ter ou não imóvel
está associada a variáveis macroeconômicas como crescimento do PIB, mercado de trabalho, taxa de juros,
oferta de crédito imobiliário e a condições e preferências individuais como renda e escolaridade média da
família, aversão ao risco, preferência por liquidez, etc. Em sendo assim, a distribuição de riqueza e as medidas
de desigualdade a ela associadas, como o coeficiente de Gini, podem estar viesadas, caso a parcela de famílias
que poderiam ter imóveis deixam de tê-los por razões estritamente ligadas à preferência e não à limitação de
renda. Considerar como “desprovidos” de riqueza imobiliária aqueles que tendo a possibilidade de tê-la optam
por não tê-la – seja substituindo por outras formas de riqueza ou simplesmente aumentando seu consumo –
induz a uma superestimação da desigualdade de propriedade de ativos imobiliários23.

3.6. Os que não têm, mas poderiam ter riqueza imobiliária
Como vimos na primeira seção, aproximadamente 17,4% do total de imóveis urbanos em
1995 eram alugados, totalizando 5.440.387 imóveis. Em 2004 esse número era 7.816.470,
perfazendo algo próximo a 18% dos imóveis urbanos24. Desses, 3,2% em 1995 e 2,8% em
2004 pagavam aluguel, mas também recebiam aluguel tendo, portanto, alguma riqueza imobiliária.
22. Parece-nos plausível admitir a hipótese de que em períodos inflacionários, os imóveis mais valorizados tenham um valor de a mais próximo da unidade
percentual, enquanto os imóveis populares estejam mais próximos de 0,005. Isso decorreria do fato de que imóveis mais valorizados são normalmente
administrados por empresas que conseguem preservar a renda de aluguel, não ocorrendo o mesmo com os detentores de imóveis mais populares. Além disso,
o público usuário dos dois tipos de imóveis são assimétricos em relação aos efeitos da inflação sobre suas rendas. Logo, é plausível admitir que com a queda da
inflação, o valor de a se eleve para os imóveis populares, mantendo-se estável ou mesmo se reduzindo para os imóveis mais valorizados. Também nesse caso,
os efeitos da queda da inflação sobre a renda dos usuários são assimétricos, porém em sentido inverso.
23. No presente artigo não é nosso objetivo discutir políticas de acesso à casa própria. Mas devemos chamar a atenção para o fato de que medidas equivocadas
de “exclusão” e desigualdade de riqueza imobiliária podem levar a desenhos equivocados de programas voltados ao acesso à casa própria.
24. A divergência do total de imóveis alugados, é explicada pelo fato de que do total de imóveis alugados, nem todos têm valor de aluguel declarado. Assim,
em 1995, do total de 5.570.281 imóveis alugados, 5.455.708 declararam o valor de aluguel efetivamente pago.
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Pagar aluguel e não receber aluguel poderia sugerir um grupo homogêneo de indivíduos que estão
alijados de qualquer possibilidade de acumulação de riqueza. Mas ao analisarmos esse conjunto observamos que há enorme desigualdade entre seus membros (por exemplo, desvio-padrão da renda dentre os que
não possuem imóvel era R$ 1.157,54 em 1995 e R$ 2.173,36, em 2004). Além disso, a dispersão
observada entre os valores de aluguel que são pagos também indica essa heterogeneidade. Como visto na
seção 2.3, os valores médios de aluguel eram R$ 186,46 e R$ 239,14, respectivamente em 1995 e 2004,
sendo R$ 192,33 e 207,50 os valores dos respectivos desvios-padrão.
Como se pode observar na Tabela 15, os valores de aluguel no país são particularmente reduzidos.
Mais de 45% dos aluguéis pagos em 1995 eram inferiores a R$ 100,00 mensais e praticamente um quarto
dos imóveis em 2004 estavam nesse limite de valor. De forma similar, aproximadamente quatro de cada
cinco imóveis alugados tanto em 1995 quanto em 2004, tinham valor de aluguel não superior a R$
300,00. No outro extremo, verifica-se que menos de 1% dos imóveis alugados no país têm aluguel mensal
superior a R$ 1.000,00. Observe ainda que enquanto na primeira classe de aluguel (até R$ 100,00) estão
praticamente 40% e 23% dos imóveis alugados, respectivamente em 1995 e 2004, esses representam
apenas 16% e 7% do total de aluguéis pagos para os mesmos anos. Por outro lado, no extremo oposto, na
última classe (valores superiores a R$ 1.000,00) de valores estão menos de apenas 1% dos imóveis
alugados, mas esses respondem por 5% do total de alugueis pagos. Se tomarmos as duas primeiras classes
e as duas últimas, verificaremos que o aluguel médio dos últimos é aproximadamente 9 vezes (9,2 em
1995 e 8,1 em 2004) superior ao dos primeiros. E essa razão, quando tomamos apenas os dois extremos
da distribuição chega a quase 20 vezes.
Ainda na Tabela 15 apresenta-se, para as mesmas classes de aluguel, a razão entre o dispêndio com
aluguel e a renda familiar. Observe que essa razão, exceção feita à primeira classe de aluguel, é praticamente estável (passa de 20% para alugueis até R$ 200 para 22% para aluguéis superiores a R$ 1.000, em
1995 e fica estável em torno de 17 a 18%, em 2004). Como nos segmentos de renda mais baixa itens de
despesa básica como alimentação, transporte, higiene dentre outros têm maior relevância na renda familiar, decorre que o segmento de renda mais alta que não possui riqueza imobiliária, apesar de pagar
aluguéis mais elevados, compromete parcela declinante de sua renda com despesa de moradia25.
Na Tabela 16 observa-se a distribuição do valor de aluguel em decis, segundo decis de renda do chefe
do domicílio somente para o grupo de indivíduos que paga aluguel e não tem riqueza imobiliária. Como
Tabela 15

Distribuição dos domicílios alugados e do total pago de aluguel, segundo classes de aluguel e razão renda/aluguel
Brasil: 1995 e 2004
Classes de aluguel pago
até R$ 100,00
de R$ 101 a R$ 200
de R$ 201 a R$ 300
de R$ 301 a R$ 400
de R$ 401 a R$ 500
de R$ 501 a R$ 600
de R$ 601 a R$ 1.000
mais de R$ 1.000
Valor médio do aluguel
Desvio-padrão

Imóveis
46,73%
25,02%
12,43%
6,89%
3,79%
2,06%
2,52%
0,56%

1995
Aluguel
16,13%
21,40%
17,82%
13,64%
9,67%
6,37%
10,51%
4,46%
R$ 186,46
R$ 192,33

(Aluguel/Y)
0,125
0,201
0,211
0,222
0,204
0,246
0,221
0,223

Imóveis
22,86%
34,70%
21,11%
9,77%
4,93%
2,67%
3,18%
0,77%

2004
Aluguel
7,10%
23,50%
23,13%
14,88%
9,68%
6,37%
10,37%
4,96%
R$ 239,14
R$ 207,50

(Aluguel/Y)
0,132
0,180
0,176
0,161
0,154
0,148
0,155
0,171

25. Feito o mesmo cálculo para a distribuição de decis de renda, como apresentado nas Tabelas A2 e A3 do anexo, observa-se uma tendência fortemente declinante
da participação do aluguel na renda familiar, tanto em 1995 quanto em 2004. No primeiro caso, enquanto o aluguel representa em média 67% da renda familiar
para o primeiro decil de renda, esse percentual cai para apenas 13%, no último decil. Para 2004 essas percentagens são, respectivamente 54% e 10%.
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se pode observar, primeiro decil de renda, em 1995, respondia por menos de 4% do total de alugueis
pagos, enquanto o último decil de renda respondia por 26% do total de alugueis pagos naquele ano. Em
2004 esses percentuais correspondem a 4,6% para o primeiro decil e 20,9% para o último, o que indica
que não houve alterações substantivas no período, apesar da redução do peso relativo do último decil.
Feitas essas considerações, podemos agora considerar a pergunta: será que os dois grupos extremos
apresentados na Tabela 16 estão igualmente alijados do acesso à riqueza imobiliária? Será que aqueles que
ganham muito pouco e pagam aluguéis de até 100 reais estão tão limitados em termos de acesso à riqueza
imobiliária quanto os que ganham muito e pagam aluguéis de mais de mil reais (ainda que isso represente
pequena parcela de sua renda)? É evidente que não. No segundo grupo – o de renda elevada – a ausência
de riqueza imobiliária parece decorrer de preferências familiares e não de limitação de renda ou de acesso
a crédito. Mas se isso é valido para o caso extremo, não o seria para classes de renda que lhe são próximas?
Devemos tomar somente os extremos ou será possível utilizar as classes vizinhas?
Ampliando-se a faixa e tomando-se os dois últimos decis de renda, o montante de aluguel pago
correspondia a 41% do total de alugueis pagos em 1995, portanto mais do dobro de sua incidência
relativa. Por outro lado, os dois primeiros decis de renda pagavam o equivalente a 7,6% do total de
aluguéis pagos no país, algo próximo a 40% de sua incidência relativa. Observe ainda que a distribuição
pouco se alterou entre 1995 e 2004. Enquanto os dois primeiros decis eram responsáveis por 7,6% do
total de aluguéis pagos no primeiro desses anos, passam para 10% no segundo. Por outro lado, os dois
últimos decis que respondiam por 41% dos aluguéis pagos em 1995 têm sua participação reduzida para
36% em 2004. Em síntese, observa-se um achatamento da distribuição, ainda que a estrutura não tenha se
alterado entre 1995 e 2004.

3.7. O novo cálculo da distribuição da riqueza e da desigualdade de riqueza imobiliária
Tomando-se os dois últimos decis de renda dentre os que pagam aluguel, estamos tratando de
algo em torno de 39% dos aluguéis pagos no país, tanto em 1995 como em 2004 (ver Tabela
16). Observe que o valor de aluguel correspondente ao oitavo decil de renda é aproximadamente R$ 380,00 em 1995 e R$ 450,00 em 2004. Esses valores correspondem aproximadamente a 1,0
desvio-padrão à direita da média de cada ano, cobrindo em média não mais do que 10% desse grupo de
imóveis alugados, mas respondendo por praticamente 39% do aluguel pago no país. O grupo de indivíduos aqui destacado distingue-se do restante não apenas por pagar um valor de aluguel muito superior à

Tabela 16

Distribuição do valor de aluguel dos que não têm
riqueza imobiliária, segundo decis de renda
Brasil: 1995 e 2004
Decis de renda

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

(%)
3,7%
3,8%
5,2%
6,4%
7,2%
8,6%
10,4%
13,8%
14,8%
26,1%

Valor do aluguel
1995
2004
(% ac)
(%)
(% ac)
3,7%
4,64%
4,64%
7,6%
5,39%
10,03%
12,8%
6,69%
16,72%
19,2%
7,87%
24,58%
26,4%
7,49%
32,07%
34,9%
9,08%
41,15%
45,3%
10,97%
52,12%
59,2%
11,46%
63,58%
73,9%
15,50%
79,07%
100,0%
20,93%
100,00%
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média, como também por apresentar renda mensal equivalente à do penúltimo decil da distribuição de
riqueza, ou seja, composto por proprietários que têm 16% da riqueza imobiliária do país.
Podemos agora recalcular a distribuição de riqueza imobiliária desconsiderando esse grupo de indivíduos que não têm imóvel, mas poderiam ter, se assim quisessem. Como esse conjunto encontra-se nos três
primeiros decis da distribuição original (os decis daqueles que não têm imóvel), excluí-los significa
reduzir a desigualdade de ativos imobiliários. A Tabela 17 e o Gráfico 3 apresentam essa nova distribuição, que passaremos a chamar de distribuição ajustada, para os 1995, 1999 e 2004.
É importante destacar que a correção proposta melhora significativamente a distribuição de riqueza.
Observe que enquanto na distribuição original praticamente 30% dos chefes de domicílio não tinham
riqueza imobiliária, feita a correção esse percentual cai para 25% em 1995, 18% em 1999 e para 14% em
2004. Além disso, pela redução do número de indivíduos que não têm propriedade imobiliária, há mudança na distribuição dos que têm, fazendo com que a desigualdade seja expressivamente reduzida. Comparando-se os resultados do coeficiente de Gini, observa-se redução de aproximadamente 24 pontos percentuais para os três anos apresentados.
Outro aspecto importante é que o número de indivíduos sem qualquer riqueza imobiliária é reduzido
em aproximadamente 10 pontos percentuais. Visto sem o ajustamento aqui proposto, o número de famí-

Tabela 17

Distribuição percentual (simples e acumulada) da riqueza imobiliária
Decis

1995
(%)
0,0000
0,0000
0,0366
0,0567
0,0885
0,1045
0,1179
0,1203
0,1533
0,3222

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

1999
(% ac)
0,0000
0,0000
0,0366
0,0933
0,1818
0,2863
0,4042
0,5245
0,6778
1,0000

(%)
0,0000
0,0265
0,0438
0,0696
0,0845
0,0975
0,1081
0,1254
0,1422
0,3024

2004
(% ac)
0,0000
0,0265
0,0703
0,1399
0,2244
0,3219
0,4300
0,5554
0,6976
1,0000

(%)
0,0000
0,0540
0,0545
0,0854
0,0898
0,0937
0,1082
0,1141
0,1371
0,2632

(% ac)
0,0000
0,0540
0,1085
0,1939
0,2837
0,3774
0,4856
0,5997
0,7368
1,0000

Gráfico 3

Decis de riqueza imobiliária

Distribuição da Riqueza Imobiliária, segundo decis de renda
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lias sujeitas a risco de desabrigo estava situado em torno de 7,5 milhões (o que equivale a aproximadamente 33,7 milhões de pessoas). No entanto, quando desse conjunto desconsideramos aquelas que por
suas características poderiam ter riqueza imobiliária e, conseqüentemente não estariam sujeitas a risco de
desabrigo, esse contingente cai para 5,1 milhões de famílias (o que equivale a aproximadamente 22,4
milhões de pessoas). Isso equivale a reduzir mais de 2 milhões de famílias que sem ter imóveis teriam
condições de tê-lo caso fosse sua preferência.
O mais relevante aqui, entretanto, não é o número em si, mas o que ele pode significar em termos de
políticas públicas voltadas à habitação, especialmente à habitação popular. De fato, esse pequeno refinamento importa, sobretudo, para o estudo de segmentos sociais sujeitos a risco de desabrigo e para a
formulação de políticas públicas mais ajustadas ao objetivo de reduzir esse risco, focalizando esforços e
recursos de modo a ampliar o acesso dos mais desprotegidos à riqueza imobiliária.

4. Conclusões
O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição do estoque de riqueza em imóveis residenciais no Brasil para os anos de 1995 e 2004, procurando enfatizar as transformações
dessa distribuição durante esse período, reforçando tendência já identificada ao longo da
década de 1990, conforme indicado por Reis et alli (2001) que indicava redução da desigualdade na
propriedade de riqueza imobiliária.
Para se obter uma estimativa da distribuição de riqueza imobiliária utilizou-se um modelo de estimação do valor de aluguel segundo atributos dos imóveis, da infra-estrutura associada ao imóvel e de sua
vizinhança e localização. Através da utilização das estimativas obtidas, imputou-se para todos os imóveis
próprios, um hipotético valor de aluguel, de acordo com seus atributos físicos, de infra-estrutura e de
vizinhança e localização. Em seguida, assumindo-se a hipótese de estabilidade da relação entre valor de
aluguel e preço do imóvel, obteve-se o valor do imóvel para todos os imóveis próprios e alugados do país.
A partir daí, para todos quantos tinham seu próprio imóvel (pago ou ainda em fase de pagamento) e/ou
recebiam renda de aluguel, atribuiu-se o valor do estoque de riqueza correspondente. Deve-se observar
que no caso de aluguéis recebidos, a estimativa de riqueza foi feita aplicando-se sobre a informação de
aluguel recebido, a relação aluguel/preço do imóvel, que se supôs constante. Dessa forma, obteve-se para
cada um dos três anos analisados (1995, 1999 e 2004) um vetor de valores da riqueza imobiliária, correspondente aos domicílios que tinham imóvel e/ou recebiam renda de aluguel.
Sobre esses vetores de riqueza imobiliária, foram feitos estudos sobre sua distribuição para os três
anos. Os resultados obtidos indicam que o perfil da distribuição do valor do estoque de residências sofreu
alterações no período ratificando a tendência já observada de redução da desigualdade. E esse resultado
deve-se a dois fenômenos: aumento do número de proprietários e redução da concentração de ativos
imobiliários nas mãos dos segmentos mais abastados da sociedade que, segundo nossa hipótese, migraram ativos imobiliários para financeiros, como resultado da estabilização da economia e dos ganhos
elevados propiciados juros elevados.
No estudo da distribuição de riqueza imobiliária, sugerimos que parte da concentração observada
(expressa aqui pelo coeficiente de Gini) estava incorretamente medida, posto que do grupo que não
possui riqueza imobiliária há uma parcela não desprezível que tendo todas as condições para ter riqueza
imobiliária não a tem, levando-nos a concluir que se trata de preferência por realização de poupança
financeira ou simplesmente ampliação do consumo. Mostramos ainda que esse conjunto de indivíduos se
aproxima do grupo que detém parcela expressiva da riqueza imobiliária do país.
Como forma alternativa de estudo da desigualdade de ativos imobiliários, retiramos do conjunto de
“despossuídos” esse subconjunto de indivíduos e refizemos os cálculos de desigualdade e do conjunto de
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indivíduos sem qualquer riqueza imobiliária e com baixa renda. Como mostramos, esse procedimento
não apenas reduziu expressivamente o grau de desigualdade de riqueza imobiliária do país, como fez com
que o contingente de famílias sem riqueza imobiliária se reduzisse de 7,5 milhões para 5,1 milhões.
Chamamos a atenção do leitor para o fato de esse procedimento, mais do que apenas um refinamento
estatístico, pode e deve ser usado para melhor focalizar e desenhar políticas públicas voltadas para reduzir
o risco de desabrigo e para ampliar o acesso à riqueza imobiliária, sobretudo para os segmentos mais
desprovidos da sociedade.
Estudar a distribuição de riqueza imobiliária e o papel que ela tem como elemento que possibilita e
induz o acesso à educação das gerações sucessoras – alterando portanto não apenas os horizontes de renda
que seus sucessores podem obter, como também as possibilidades de crescimento da própria economia26
– pode complementar a rica e ampla literatura sobre desigualdade no Brasil27 e auxiliar no desenho e na
amplitude de políticas voltada a ampliar o acesso a ativos imobiliários e, indiretamente à redução da
pobreza e da desigualdade no Brasil.
ptafner@ipea.gov.br
mmcarv@candidomendes.edu.br

Anexo
Quadro 1

Descrição das variáveis utilizadas no modelo de estimação para 2004
Grupo
V Dependente
Tipo de Moradia

Variável-nome
LALUGUEL
APTO
PAREDE_AL
PAREDE_MA
PAREDE_TA

Dimensão do Imóvel

Serviços de Infra-estrutura

Localização e Municípios

COB_LAJE
COB_TBAR
COB_ZIN
OUTROCOM
DORMITOR
AGUA_CI
SANIT_RG
SAN_FSRP
SAN_FSSE
SAN_FRUD
LIXO_DIR
LIXO_IND
ILU_ELET
LMEDREN
P_DMOR
D_RM
D_AUTO

Descrição da variável
Logaritmo do aluguel mensal
Indica a ocorrência de apartamento (1) ou outro tipo de moradia
Parede de alvenaria: tijolo, adobe, pedra, concreto em placas ou pré-moldado (recoberto ou não por reboco),
concreto aparente ou taipa revestida, paredes de estrutura de metal e vidro e as revestidas de mármore, pedra, etc.
Parede de madeira aparelhada: qualquer tipo de madeira aparelhada (independente do estado de conservação),
com exclusão de madeira aproveitada de embalagem, tapume, etc.
Parede de taipa não revestida: paredes de barro ou cal, areia com estacas e vara de madeira
(tabique, estuque, pau-a-pique, etc.)
Cobertura de laje de concreto: fundido no local ou pré-fabricada
Cobertura de telha de barro: qualquer tipo de telha de barro cozido
Cobertura de telha de zinco ou flandres
Total de cômodos menos dormitórios e banheiros.
Número de dormitórios: quartos ou outras dependências que estivessem servindo de dormitório em caráter permanente.
Não foram considerados quartos de vestir ou de hóspedes.
Abastecimento de água com canalização interna.
Instalação sanitária – rede geral.
Fossa séptica ligada à rede pluvial.
Fossa séptica sem escoadouro.
Fossa rudimentar.
Lixo coletado diretamente por serviço, empresa pública ou particular.
Lixo coletado indiretamente, quando o lixo fosse depositado em uma caçamba, tanque ou depósito, fora da residência,
para depois ser coletado por serviço, empresa pública ou particular.
Iluminação elétrica, com ou sem medidor.
Log da mediana da renda familiar no setor censitário
Densidade de moradores por cômodo do setor censitário
Municípios selecionados na Amostra PNAD como auto-representativos.
Municípios selecionados na Amostra PNAD como pertencentes à Região Metropolitana

26. Ver a respeito Ferreira (2000), Alesina e Rodrik (1994), Persson e Tabellini (1994), Benerjee e Newman (1993), Deininger e Olinto (2000) e Bénabou
(2000), Spilerman (2000) entre outros.
27. Fishlow (1972), Langoni (1973), Hoffman (1989), Ramos (1993), Paes de Barros e Mendonça (1995), Ferreira e Litchfield (1999, 2000), Azzoni
(1994, 1999), Ferreira (1995), são exemplos desse debate.
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Tabela A-1

Classes de renda familiar, aluguel médio, Renda média e participação do aluguel na renda familiar, segundo decis de renda
Brasil: 1995
Decil
Renda

Renda
Domiciliar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Até R$150
150 |- 240
240 |- 314
314 |-400
400 |- 515
515 |- 670
670 |- 870
870 |- 1200
1200 |- 1905
Mais 1905

A
Aluguel Médio
(em R$)
64
70
96
114
130
153
185
229
294
467

Y
Renda Média

Y/A

A/Y

96
201
279
370
468
594
769
1.030
1.511
3.480

1,49
2,85
2,92
3,25
3,60
3,87
4,17
4,50
5,14
7,45

0,67
0,35
0,34
0,31
0,28
0,26
0,24
0,22
0,19
0,13

Tabela A-2

Classes de renda familiar, aluguel médio, Renda média e participação do aluguel na renda familiar, segundo decis de renda
Brasil: 2004
Decil
Renda

Renda
Domiciliar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Até R$297,00
297 |- 425
425 |- 550
550 |- 700
700 |- 860
860 |- 1.080
1.080 |- 1.400
1400 |- 1900
1900 |- 3000
Mais 3000

A
Aluguel Médio
(em R$)
106
123
148
166
185
213
242
286
354
551

Y
Renda Média

Y/A

A/Y

196
360
496
632
790
972
1.233
1.632
2.386
5.738

1,86
2,93
3,34
3,80
4,28
4,56
5,11
5,71
6,73
10,42

0,54
0,34
0,30
0,26
0,23
0,22
0,20
0,18
0,15
0,10

Tabela A-3

Estatísticas gerais: aluguéis recebidos e pagos, valor do estoque de residência
por tipo, Índice de Gini do Estoque de Residência e da Renda
Variáveis
Aluguel médio (Preço Dez de 2000)
Total de aluguel recebido (R$)
Total de aluguel pago (R$)
Valor do Estoque de Residência (em R$ bi)
Riqueza imobiliária
· Valor do Est. Residência – Próprio (idem)
· Valor do Est. Residência – Alugado (idem)
Valor Médio do Estoque de Residência
Gini do valor do estoque de Residência
· 5% mais pobres
· 10% mais pobres
· 40% mais pobres
· 5% mais ricos
· 1% mais ricos
Gini da Renda
· 5% mais pobres
· 10% mais pobres
40% mais pobres
· 5% mais ricos
· 1% mais ricos

1995
276,66
1.059.038.500
1.550.176.020
1.210,47
1.103,03
896,34
206,69
31.461,68
0,699988618
0,025187
0,031624
0,152892
0,244945
0,088105
0,578272365
0,001699
0,007823
0,085448
0,310122
0,115502

1999
386,79
977.441.812
1.353.876.189
1.166, 87
1.072,73
892,21
180,52
27.230,56
0,661148091
0,02931
0,03786
0,17356
0,23813
0,08726
0,57169768
0,00172
0,00833
0,08863
0,30728
0,11202

2004
238,41
1.176.287.005
1.863.532.694
1.543,68
1.444,45
1.195,98
248,47
35.249
0,611257
0,00846
0,02193
0,15710
0,30824
0,09405
0,514959508
0,003411
0,012208
0,106321
0,285600
0,105273

Os dados para de 1995 e 1999, estão em Reis et alli (2001). Para 2004 calculado pelos autores.
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repórter Simon Reeve apresentou, em 2005
pela BBC2, uma série de cinco programas
chamada “Places That Don’t Exist” (lugares
que não existem). No primeiro deles resumiu assim a série: “Há cerca de 200 países
oficialmente reconhecidos no mundo, porém
há outras dúzias de nações não-reconhecidas determinadas a serem independentes. Elas têm leis,
parlamentos e forças armadas, mas raramente são retratadas em mapas e quase não recebem visitas de estrangeiros”. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, Reeve declarou o quanto se impressionou ao chegar à Somalilândia e fazer a constatação empírica que a região realmente existe e funciona tal qual um Estado, mantendo um
esforço heróico para manter-se de pé e desenvolver-se
mesmo sem ter acesso às principais organizações internacionais de fomento.
A Somalilândia, hoje, é justamente isso. Localizada no
noroeste da Somália, é um “país” funcional, entre aspas,
que se prepara para comemorar seus 15 anos de “independência” em maio de 2006. Uma “independência” também entre aspas, articulada, exercida e mantida graças à
contumácia dos líderes clânicos locais, que separaram a
região do restante do território somali. A eles se deve imputar a continuidade do esforço conjunto (não de todo pacífico, diga-se) para superar diferenças antigas e desconfianças entre seus grupos no intuito de levantar barreiras
que protegeram a região da Somalilândia dos efeitos devastadores da pororoca de caos e anarquia que se espa-
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lhou rapidamente por toda a Somália, conseqüência imediata da deposição do general Mohammed Siad Barre, em
janeiro de 1991. A história da Somalilândia é fruto recente da própria história somali. Por isso, para melhor entender a formação e a atual situação somalilândi, precisamos
perpassar alguns momentos-chave da história da Somália.
A SOMALILÂNDIA SOB A DITADURA BARRE
Como muitos dos principais déspotas africanos, Siad
Barre vinha de carreira militar e assumiu o poder às pressas, quase de improviso. O golpe de Estado que ele e seus
companheiros arquitetavam teve que ser bruscamente antecipado depois do inesperado assassinato do presidente
Abdirashiid Ali Shermaarke, por um policial de sua própria
guarda pessoal, em 15 de outubro de 1969. O premier,
Mohamad Haji Ibrahim Egal que estava fora do país, ainda
teve tempo de retornar e apresentar um novo nome ao
parlamento. Dava preferência aos representantes sulistas
do subgrupo Marehan – do clã darod – o mesmo ao qual
pertencia Shermaarke, com quem ele, representante do
clã isaaq, dividia o poder.1
O golpe só aconteceria seis dias seis dias depois do
assassinato do presidente, mas Barre e seu grupo mantive1. Dada a falta de equivalente em português para a nomenclatura
dos clãs somalis e as diferentes variações ortográficas encontradas
em documentos, textos, mapas e tabelas em inglês, tomei como referência a nomenclatura utilizada pelo professor somali, radicado nos
EUA, Ahmed Samatar. O mesmo vale para a denominação do natural
da Somalilândia, traduzido para o português, direto do inglês, como
somalilândi.
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ram a base de apoio dentro dos quartéis e junto a representantes de outros clãs e alguns subclãs Darod. Para manter
o apoio, o general anunciou planos mirabolantes e ambiciosos para o desenvolvimento da Somália. Iniciou a estatização de empresas estrangeiras que exploravam os recursos minerais no país, rompendo com os países do ocidente – os antigos colonizadores – e se aproximando da
China e da antiga União Soviética ao adotar os preceitos
do socialismo científico (numa sociedade de economia ainda
insubstancial e sem uma classe proletária minimamente
definida), acelerando uma gradual aproximação com os
países socialistas que acontecia desde meados da década
de 1960. Com uma cultura que sempre foi predominantemente oral, o novo governo também prometia a criação
de um alfabeto que representasse o idioma somali, associada uma ampla campanha de alfabetização.
Porém, na prática, Barre e seus correligionários derrubaram um governo acusado de corrupção endêmica e de
favorecer apenas representantes Isaaq e Marehan e o substituíram por outro ainda mais corrupto, baseado num culto
a sua própria personalidade e urdido com mãos de concreto por um déspota cruel. O novo presidente somali utilizou largamente a aparelhagem militar do Estado para
reprimir opositores e incitar desavenças entre os demais
grupos clânicos que formam a sociedade somali. Ao mesmo tempo em que promovia reformas populistas, suspendeu a Constituição, fechou o parlamento e, em seu lugar,
montou um Supremo Conselho Revolucionário. O SCR, por
sua vez, referendou a concentração ainda maior de pode-
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res na figura do presidente e organizou um novo esquema
de distribuição de privilégios para componentes do clã original de Siad Barre e seus ascendentes diretos, representados por outros subclãs darod: os marehan da região central, os dolbahante e os ogadeni, bem como de seus aliados hawiye (ou hawiya). Esse último entraria, posteriormente, no rol dos clãs e subclãs perseguidos sistematicamente pelo governo.
Aqui cabe ressaltar uma questão sobre a organização
da sociedade somali. Diferentemente do que ocorre na
maioria dos países africanos, onde grupos étnicos distintos
formam a população de um mesmo país, o povo somali
representa uma única etnia cuja presença se estende por
uma grande faixa da região conhecida como Chifre da
África. Clãs e subclãs do povo somali são encontrados desde o sudeste do Djibuti até o norte-nordeste do Quênia,
ocupando também boa parte do leste e sudeste da Etiópia.
Essa divisão em clãs observa ligações consangüíneas próximas, produtos de conexões genealógicas reforçadas por
um sistema de laços patronais com raízes em origens ou
ancestrais comuns.
m princípio, para o observador comum, não
há grandes diferenças entre os componentes
dos clãs, já que são todos da mesma etnia, falantes da língua somali, praticantes da mesma
cultura e fortemente ligados às tradições da vida
pastoril e de subsistência. Mas cada um dos
seis principais clãs nos quais se dividem – darod, isaaq, hawiye, digil, dir e rahanwein (ver figura 1) –
desenvolveu características próprias de organização e resolução de problemas internos ao longo do tempo. Por sua
vez, cada clã também se dividiu em uma infinidade de
subgrupos, muitos deles dispersados geograficamente e
nem sempre ocupando territórios contíguos (ainda a figura
1). Mesmo com o desenvolvimento de algumas características próprias, um intrincado e complexo sistema de normas e regras éticas balizava o comportamento dos indivíduos dentro e fora de seus grupos, bem como os contatos
e a resolução de conflitos entre eles. Os dois instrumentos
comuns mais importantes eram o diya (ou “pagamentos
de sangue”) e o heer. Através do diya eram mantidas as
obrigações coletivas de honrar débitos morais ou éticos
cometidos por integrantes de outro clã. O heer era o instrumento de incorporação dos conhecimentos novos e dos
conceitos comuns para a constituição de um código de conJANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006 137
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duta não-escrito, enfatizando os valores da interdependência e da inclusão. Não eliminava os desentendimentos, mas
concedia meios adequados para que a cultura somali lidasse com disputas e conflitos.
Foram justamente esses dois instrumentos que se deterioraram a partir da chegada dos colonizadores italianos e
ingleses que, como de praxe, depauperaram o equilíbrio
que havia no relacionamento entre os clãs e seus subgrupos, além de fazer com que o próprio sistema pastoril de
organização social dos somalis entrasse em choque, sofrendo mudanças e distorções com a implementação de
atividades agrícolas de produção extensiva para suprir os
mercados das metrópoles. A corrosão da organização social somali não arrefeceu com a independência, ao contrário, regimes corruptos e voltados para a manutenção
das estruturas estatais tipicamente ocidentais e dos privilégios de alguns subclãs somalis, criaram um bolsão de vantagens voltado para poucos às custas da alijação dos demais. Em três décadas a Somália seguiu seu inexorável
caminho rumo ao colapso econômico, político e social que
jogou o país numa situação de caos generalizado e anarquia, na qual vive desde 1991. A Somália ainda é, hoje, o
único país do mundo sem um governo central de fato.

Figura 1

Grupos étnicos

138 INDEPENDÊNCIA ARMADA

INTELIGÊNCIA
UM PASSADO COLONIAL NADA COMUM
Naquele 21 de outubro de 1969, o até então primeiro-ministro Mohamad Haji Ibrahim Egal, um representante do clã Isaaq, foi preso e mantido em cárcere até outubro de 1975. A prisão retumbou imediatamente em sua
região de origem, no noroeste do país, reacendendo anseios até então mantidos convenientemente adormecidos.
O território da Somalilândia havia sido colonizado pelos ingleses, enquanto o restante da Somália se encontrava sob
jugo italiano. As duas regiões sempre foram muito diferentes, a começar pelas organizações econômicas às quais foram submetidas e pela língua imposta à população. O noroeste possuía uma forma de administração descentralizada e a língua oficial colonial era o inglês. As demais áreas
sofriam ingerência direta da metrópole, uma Itália sob o
comando do duce Mussolini, que impunha o uso da língua
italiana. Após a derrota do Eixo na II Guerra, toda a Somália
passou por um breve período sob o controle inglês, voltando
à administração italiana ainda na década de 50.
Ambas as regiões conquistaram a independência quase simultaneamente. Primeiro a Somalilândia, em 26 de
junho de 1960, depois do período de tutela britânica, e
tendo o mesmo Ibrahim Egal como primeiro ministro. Em
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seguida a Somália, em 1 de julho. Apesar das diferenças,
a unificação foi sugerida com o objetivo de formar a “Grande Somália”, país que reunisse em suas fronteiras toda a
população somali. Esse país imaginário nunca chegou a
ser formado de fato, já que a pequena extensão territorial
que representava a Somalilândia francesa se tornou independente formando o Djibuti (que sofreu pouca ingerência
da metrópole, desenvolvendo uma organização política,
social e econômica aos moldes ocidentais e conquistando
a independência em 1977 sem oposição da França). A
outra região, o Deserto de Ogaden, a oeste da Etiópia e
objetivo de uma disputa secular entre os dois povos, seria
objeto das reivindicações do governo somali junto à comunidade internacional e tema de discussões, rusgas e até de
uma guerra fracassada movida por Siad Barre para retomar à força o território etíope.
decisão de se unir ao restante da Somália
foi tomada sob pressão por Ibrahim Egal e
pela classe política que acabava de assumir o poder na Somalilândia. A ONU via
ali a oportunidade de reunir uma nação
dividida há quase um século pela Convenção de Berlim e exerceu pesada influência
nos momentos pós-independência. Na prática, a decisão
gerou grande descontentamento entre os somalilândis, refletindo uma crescente divergência entre os sistemas de
uma lógica social e estrutural descentralizada, baseada no
modelo pastoril do noroeste (no território ocupado outrora
pelos ingleses), e outro artificial e orientado para o sistema
comercial internacional no centro-sul (herdeiro do colonialismo italiano). Como uma forma de compensação, Egal
foi nomeado ministro da Defesa somali e participaria, a
partir daí, de boa parte da vida política da Somália até ser
preso após o golpe de 1969.
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Ainda em 1960 começaram a surgir os primeiros problemas quando a recém-formada classe política e econômica somalilândi começou a desacatar decretos aprovados pelo parlamento somali. Algumas decisões eram vistas
como representativas apenas da vontade da parcela populacional do centro-sul, que influenciava as decisões do governo por ser maioria. Alguns militares se encontraram
numa posição desconfortável ao terem suas patentes revogadas ou serem colocados sob o comando de novos militares nomeados em Mogadíscio. O primeiro levante separatista não tardou a acontecer. A revolta de jovens oficiais do
noroeste, treinados pelos britânicos, aconteceu em dezembro de 1961. Sufocada rápida e brutalmente pelo governo central, refreou os ânimos dos revoltosos, mas deixou
brasas que ainda arderiam pelas três décadas seguintes.
CAOS, ANARQUIA E REAÇÃO
Enquanto Ibrahim Egal permanecia na prisão durante
quase toda a década de 1970, os clãs majoritários na região da Somalilândia – os Isaaq e seus quatro subgrupos
majoritários, os Dir e seus três principais subclãs, bem como
Dolbahante, Warsangeli e Majerteen, três dos componentes do clã Darod – eram vítimas de perseguições políticas
dentro das instituições estatais e tinham pleitos e reivindicações constantemente negados.
Entre os anos de 1977-78, Barre forçou uma guerra
entre a Somália e a Etiópia com o intuito de tomar parte do
território etíope correspondente ao Deserto de Ogaden (região habitada pelo subclã Darod dos Ogadeni, à qual a
mãe do presidente somali pertencia). Ao ser derrotado,
criou novos problemas internos: além de aumentar o ressentimento dos clãs que vinham sendo mantidos em postos
menos representativos e com menos direitos – as Forças
Armadas eram o exemplo mais claro já que os militares de
pouca patente, geralmente compostos por integrantes desJANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006 139
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ses mesmos grupos ou subclãs, formavam as linhas de frente
e representavam a maior parte das baixas de guerra –
ainda criou-se a necessidade de assentar os refugiados
Ogadeni, expulsos do deserto pelas forças etíopes. Esses
refugiados foram mandados para regiões controladas por
outros subclãs, criando novas ou resgatando antigas hostilidades entre os grupos. O governo acirrava ainda mais a
situação ao fazer uso instrumental dessas rivalidades para
promover novas ondas de repressão contra os clãs que se
opunham ao governo.
Essa política de perseguições afetou diretamente a economia da Somália, precária e dependente dos caprichos
da produção pastoril e campesina. Ainda em 1978 um
golpe fracassado levou o governo a dar dura resposta à
minoria Majerteen, matando civis, arrasando colheitas e
incitando outros clãs a se armarem para tomar terras e
propriedades dos “golpistas”. As táticas de abuso contra clãs
específicos continuaram principalmente contra os Isaaq,
Dolbahante e Warsangeli, já que muitos refugiados Ogadeni se deslocaram para a região da Somalilândia – incentivados e ajudados financeiramente por Barre – criando bolsões de atrito e intenso antagonismo entre eles.
Se as brasas separatistas somalilândis ainda ardiam no
noroeste, essa nova situação reavivou as aspirações locais
levando à criação do Movimento Nacional Somali (SNM),
em 1981, cujo objetivo era derrubar Siad Barre através
do conflito armado. O SNM foi combatido de maneira truculenta pelo governo. Os Ogadeni e outros subclãs foram
sistematicamente armados e incitados a combater principalmente os representantes Isaaq e a matar a população
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civil. Em pouco tempo todo o norte do país se tornou um
território sem lei. O governo, depois de retomar o controle
das cidades arrasadas, aterrorizava ainda mais a população civil que restava nas áreas urbanas, principalmente
em cidades somalilândis. Hargueysa (que viria a ser a capital) e a cidade costeira de Berbera foram arrasadas.
om as atenções de Barre voltadas para o
norte, grupos armados do centro e do sul do
país se organizaram e passaram a lutar pelo
controle dessas regiões. Na mesma proporção em que Siad Barre perdia o controle do
território, alguns dos clãs mais perseguidos
tomavam a frente dos grupos armados e
tornavam as milícias clânicas de fato. As principais eram o
Congresso Somali Unido (USC, formados por militantes hawiye que haviam se refugiaram em Roma após o golpe de
69), ao sul, e o SNM (Movimento Nacional Somali), ao norte.
A derrubada do ditador Mohammed Siad Barre, em 27
de janeiro de 1991, marcou a vitória de três das principais
milícias clânicas somalis: o USC, responsável direto pela deposição do presidente; o SNM que lutava contra o exército de
Barre no norte do país; e o Movimento Patriótico Somali (SPM),
impingindo seguidas derrotas ao governo no sul.
A partir deste ponto da história somali cada subclã que
ainda não tinha pegado em armas se sentiu encorajado a
organizar-se também em milícias armadas, com maior ou
menor poder de fogo, e a lutar pelo controle de determinada região ou extensão de terra. O USC, vitorioso e agora controlando a capital, Mogadíscio, dividiu-se quando o
general Mohamed Farad Aideed se opôs à autoproclamação de Ali Mahdi Mohamed, seu rival na liderança do
movimento, como presidente da Somália. Aideed e seus
aliados, que ainda lutavam ao sul da capital contra o que
restou das tropas de Barre, promoveram a cisão do USC.
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A divisão em dois subclãs Hawiye representou também a
divisão da capital em duas áreas distintas: o norte ficou sob
controle dos aliados de Mahdi, enquanto os simpatizantes
de Aideed detinham o sul, incluindo o porto e o aeroporto
de Mogadíscio. O grupo responsável pela derrubada do
presidente se dividiu e passou a disputar o poder entre si.
Com o passar dos meses, enquanto o vácuo de poder
cada vez mais prolongado fazia com que os principais instrumentos institucionais e políticos virassem pó, outro tipo
de poder – o local – foi sendo dividido e preenchido de
diferentes formas nas diversas regiões do país. O conjunto
da situação levou a duas conseqüências imediatas. A primeira foi a escalada armamentista entre grupos subclânicos que defendiam suas terras, levando a novos conflitos
locais generalizados insuflados por pequenas divergências, isolando ainda mais esses grupos beligerantes em cada
um de seus territórios. A segunda, corolário da primeira, a
disseminação da fome e das doenças, principalmente na
região centro-sul do país, base da agricultura. Enquanto
numerosos grupos armados se digladiavam na capital e
nas mais diversas partes do país, a situação de caos social
chegou a tal ponto que a população civil começou a morrer de inanição. As terras, antes cultiváveis, haviam sido
bombardeadas e queimadas. Os animais, que não encontravam mais pasto, também morriam de fome ou eram
mortos para alimentar os milicianos. A situação era tão
funesta que o cientista político Ken Menkhaus definiu a
Somália como a “Mad Max dos senhores da guerra”.
Em fins de 1991 as imagens dos somalis famélicos –
pulando uns em cima dos outros, pisoteando crianças, na
tentativa de alcançar um dos sacos de comida jogados pelos aviões da ONU – finalmente varreram o mundo e só
então a comunidade internacional voltou seus olhos para
aquela catástrofe. A área mais insistentemente retratada
pela mídia internacional constituía um triângulo entre as
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cidades de Mogadíscio, Kismayu (mais ao sul) e Belet Weyn
(ao norte da capital). Nela se desenvolveram dois níveis
distintos de violência: clãs e subclãs organizados em milícias lutando uns contra os outros na tentativa de controlar as
áreas mais férteis e ricas em recursos naturais (como a
região entre os rios Juba e Shabele); e as práticas exclusivas de roubo, pilhagem e intimidação exercidas por adolescentes e jovens armados, sem vínculos clânicos, conhecidos como mooryaan.
esse cenário imoral de caos, anarquia, desespero social e emergência humanitária a
ONU iniciou esforços para intervir. As agências de ajuda humanitária, que já atuavam
em território somali antes da derrubada de
Barre, enfrentavam múltiplos problemas para
fazer chegar o auxílio à população. A extrema situação de insegurança vivida pelos voluntários e
funcionários das ONGs forçava-os a se fiar em dispendiosas e pouco confiáveis proteções armadas “contratadas”
junto às milícias que controlavam determinada região para
distribuir a assistência emergencial.2
Somente em fins de janeiro de janeiro de 1992 – um
ano depois da derrubada de Barre – o Conselho de Segurança da ONU aprovou a primeira das infindáveis resoluções referentes à Somália. Nela os diplomatas determinavam o embargo de quaisquer tipos de armas ao país, exortava os líderes clânicos a negociar um cessar-fogo e uma
ação mais efetiva do Secretário-Geral das Nações Unidas,
Boutros Boutros-Ghali, com o objetivo de aumentar a ajuda humanitária ao povo somali.
As primeiras tropas, comandadas pelos EUA, só desembarcariam em Mogadíscio em 9 de dezembro de 1992.
Daí até a retirada total dos soldados da ONU em março de
1995, levando nas costas um fragoroso e colossal fracasso, se passaram menos de três anos de inúmeras e infrutíferas ações militares e reuniões entre os líderes clânicos
beligerantes com mediadores internacionais, sempre em
hotéis cinco estrelas, cercadas de mordomias e com pouco
ou nenhum efeito prático. O episódio da emboscada e
morte dos soldados norte-americanos pelos milicianos de

2. A CARE, por exemplo, responsável pela distribuição de comida,
gastava US$ 100 mil mensais com guarda-costas que garantissem a
atividade da ONG. Já o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que
necessitava de mais proteção dada a maior extensão das atividades,
alcançava essa mesma soma em apenas uma semana.
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Aideed foi retratado pelo diretor Ridley Scott no filme “Falcão Nego Em Perigo” (Black Hawk Down - 2001). O roteiro de Ken Nolan, baseado no livro homônimo de Mark Bowden, esmiúça a história do fracasso que deu início ao fim
da intervenção internacional na Somália. A aventura humanitária das Nações Unidas acabaria sem que se avançasse
um milímetro nas negociações com os líderes clânicos.
(RE)NASCE A SOMALILÂNDIA
Silenciosamente e no meio do caos, um grupo de indivíduos soube resgatar valores ancestrais desprezados em meio
ao caldo cultural ocidental no qual haviam sido cozidos durante todo o período colonial e pós-independente. Era imprescindível uma ação imediata pois logo depois da queda
de Siad Barre os dois grupos Isaaq majoritários (habr awal e
habr garhadji) iniciaram violentos embates pelo controle da
Berbera, dividindo e enfraquecendo as forças que deveriam estar unidas pela causa comum da independência.
Os representantes mais velhos de todos os clãs e subclãs regionais, os elders, organizaram uma shir, espécie de
assembléia, em maio de 1991 – quatro meses depois da
queda de Siad Barre – para discutir a reconciliação entre
todos. A reunião aconteceu em Berbera e, senso comum,
referendou o fato de que a união com os sulistas havia sido
uma má idéia e que decretar a independência unilateral
era o melhor caminho.
Aqui cabe um parêntese para analisar o papel da shir,
largamente utilizada pelos somalilândis e sistematicamente
subestimada pelos mediadores ocidentais que insistentemente tentavam um cessar-fogo e uma solução negociada de paz entre os líderes clânicos belipotentes da Somália. A shir é uma assembléia que pouca coisa tem em
comum com os conceitos ocidentais. É uma estrutura tradicional de resolução de conflitos que reúne todos os homens adultos dos clãs, subclãs e outros subgrupos envolvidos em querelas entre si. Mulheres, jovens, crianças e
guerreiros de sangue quente não são permitidos nesses
encontros onde os homens descansam sob as sombras

das árvores, bebem chá e mascam uma folha estimulante típica da região do Chifre da África, a qat3, enquanto,
aos poucos, as questões mais importantes ganham foco.
Pequenos grupos sentam lado a lado ou separadamente
para discutir, discordar, insultar, rir, concordar e até mesmo brigar, tudo isso dentro dos limites impostos pelos representantes mais velhos da shir. Assim, antigas discussões, dívidas financeiras, de terra ou mesmo de sangue
podem ressurgir de um limbo de 20 ou 30 anos para
serem resolvidas ou, ao menos, discutidas e apreciadas
por uma plêiade. Poemas são compostos para a ocasião
e apresentados a um ou vários dos grupos reunidos, assim como peças de oratória – relevantes ou não – porém
importantíssimas e imprescindíveis para uma cultura rica
e essencialmente oral. Uma shir não tem delimitação de
tempo para terminar. Pode durar dias, semanas ou meses dependendo do grau de importância e da quantidade
de assuntos a serem debatidos.
Enquanto a ONU e os líderes clânicos beligerantes dispenderam três anos em discussões sem validade prática,
os elders somalilândis precisaram de pouco mais de dois
meses reunidos para anunciar a decisão de decretar a independência unilateral e escolher Abd-er-Rahman Tur
como primeiro presidente, em caráter interino.

3. As folhas frescas da Catha edulis são mascadas no Iêmen, Etiópia e Somália e constituem um fraco estimulante que desobstrui a mente,
produz um estado de euforia e elimina a fome. O uso de qat tornou-se um importante ritual diário, em especial nos dois Iêmens. Durante as
shir somalis, os participantes passam por três fases bem definidas. A primeira fase começa cerca de 30 minutos após o inicio da sua mascagem:
um incremento na capacidade de concentração e um aumento na capacidade de ouvir os outros, levando ao estabelecimento de conversações
que terminam de forma gradual quando os interlocutores sentem uma espécie de torpor e tranqüilidade pacífica e harmoniosa. Durante a
segunda fase o consumidor canta e ouve música e recolhe-se, completamente dominado por uma sensação de poder e discernimento.
Gradualmente surge uma terceira fase de características depressivas. Antes que os participantes abandonem o local, esse sentimento de
depressão é suprimido pelo consumo de café, bebido em conjunto. Após o retorno à “realidade”, o sentimento de insegurança e desconfiança
eventualmente sentido entre os presentes é removido pela solidariedade de grupo e pelos efeitos estimulantes do café. (informações encontradas na página da “Drug Text” em <http://www.drugtext.org/nl/sub/khat.html>).
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colonizadores e mantida pelos governos que se sucederam em Mogadíscio. Foram instituídos um Executivo, com
as figuras do presidente, seu vice e um primeiro ministro
associados a um Conselho de Ministros; um Judiciário independente e um Legislativo composto por uma “Câmara
Alta”, representada pelo guurti, o Conselho de elders (responsável pela escolha do presidente e por arbitrar conflitos internos concernentes a questões envolvendo assuntos
entre os clãs), e uma Câmara Baixa, onde todos os clãs e
subclãs tiveram garantidas representações proporcionais.
Dessa forma, nas shir, a reconstrução do país era apresentada, votada e executada de baixo para cima.

Mesmo assim, uma outra shir ainda seria necessária
para dirimir de vez as rusgas que resistiam entre alguns
subgrupos Isaaq, principalmente entre os habr awal e os
habr garhadji, que controlavam Berbera e não abriam mão
dos lucros obtidos com a administração do porto, naquele
momento a única fonte de renda da recém anunciada República da Somalilândia.
Depois de nove meses, e algumas pequenas revoltas
esporádicas, o novo governo somalilândi foi exortado a
estabelecer nova shir, que aconteceu em setembro de 1992
na cidade de Sheikh. Essa primeira “conferência nacional” sedimentou a paz entre outros dois subgrupos clânicos, os habr garhadji e os issa mussa, e o início das discussões sobre as bases nas quais o sistema político seria erigido. Uma segunda “conferência nacional” aconteceu entre
os meses de janeiro e maio de 1993 na cidade de Borama
e representou um esforço ainda mais amplo pelo entendimento. Reuniu 150 pessoas: 88 representantes isaaq, 21
gadabursi e 9 issa (os dois últimos subdivisões do clã dir);
21 dolbahante e 11 warsangeli (dois dos subclãs darod). A
escolha da cidade foi proposital, situada fora da área de
influência da maioria isaaq, em território gadabursi. A conferência concedeu maior carga de legitimidade ao governo. Ao fim dela o mesmo Mohamad Haji Ibrahim Egal,
primeiro ministro nos parcos dias antes da fusão com a
Somália italiana, foi escolhido o novo presidente por aclamação (seria novamente escolhido pelos elders em 1998,
exercendo o cargo até morrer, em 2002). A shir de Borama abriu caminho para o desenvolvimento de um sistema
político híbrido mantendo organizações ancestrais da cultura somali e as integrando a experiências positivas absorvidas da estrutura estatal ocidental implementada pelos

a mesma forma em que não teve pressa em
resolver seus conflitos internos e organizar e
desenvolver estruturas estatais que refletissem
a cultura local e respeitassem o passado do
povo somali, a Somalilândia representou um
bolsão de paz e prosperidade durante toda a
extensão do mandato dos capacetes azuis no
território somali. O presidente Ibrahim Egal participou de
algumas das inúmeras conversações de paz organizadas
pela ONU, mas deixando bem clara a posição de observador e tentando apresentar a experiência da Somalilândia
como possibilidade de solução para a guerra civil. Infelizmente não teve suas considerações levadas em conta.
O governo, então, continuou avançando no processo
de amadurecimento político e social. A experiência democrática na Somalilândia vem se provando uma das mais
promissoras em todo o continente africano. Em setembro
de 2005 a região coordenou as primeiras eleições parlamentares em quase 30 anos de existência do Estado somali, coroando um esforço gradual iniciado em 2001.
Nesse ano a Constituição foi aprovada através de um referendo, seguido de eleições municipais em 2002 e da primeira eleição presidencial em 2003, na qual foi escolhido
Dahir Riyale Kahin, escolhido pelo Conselho de elders para
terminar o mandato de Ibrahim Egal, após a morte deste.
Apesar de parecer uma democratização lenta, há que
se levar em consideração que a implantação das estruturas que possibilitaram todos esses pleitos foi feita sem qualquer tipo de ajuda da comunidade internacional, já que o
país não é reconhecido como tal por ela. Sem qualquer
tipo de apoio logístico coube à Somalilândia uma pequena
ajuda e o envio de know-how da Organização das Nações
e Povos Sem Representação (Unpo), uma espécie de ONU
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dos não-reconhecidos à qual a Somalilândia se filiou em
dezembro de 2004 e que conta com integrantes como
Kosovo, Tibet e Taiwan, entre outros. A relevância da Unpo
pode ser medida pelos 14 anos de existência e por ter
ajudado a promover a independência e o reconhecimento
de países como Estônia, Letônia, Armênia, Geórgia e Timor Leste.
A ANGÚSTIA DA INVISIBILIDADE
A partir de 1993, as autoridades constituídas somalilândis iniciaram a campanha para que o país tivesse a soberania reconhecida pela comunidade internacional. Afinal, o país estava reconstruindo toda a infra-estrutura estatal arrasada pelas forças de Siad Barre, trabalhando para
desarmar as milícias e integrá-las às recém-criadas polícia
e Forças Armadas e as próprias instituições estatais precisavam ser reerguidas. A economia necessitava urgentemente de incentivos. Todavia o reconhecimento jamais ocorreu e o país nunca teve acesso às linhas de crédito ou a
qualquer tipo de ajuda substancial da comunidade internacional ou de organismos como o FMI e o Banco Mundial.
Apesar dos percalços, a Somalilândia é hoje um território efetivamente autônomo. Seu território de 137,6 mil
km² é de extensão invejável se comparado com as áreas
de Ruanda (26,33 mil km²), Djibuti (23,20 mil km²) e Suazilândia (17,36 km²), os menores dos países africanos.
Possui 850 km de costa banhada pelas águas do Golfo de
Áden e voltada para o Iêmem, um de seus mais importantes parceiros comercias junto com a Arábia saudita.
O governo nunca realizou um censo populacional por
falta de recursos e por ela não estar no topo da lista de
prioridades, mas estima-se 3,5 milhões de habitantes na
região, metade deles vivendo nas cidades mais importantes como a capital Hargeysa e Berbera. A outra metade da
população vive de acordo com suas heranças culturais,
em pequenos grupamentos de clãs ou subclãs nômades ou
seminômades, pastoreando cabras e gado, a principal ma-
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téria-prima de exportação da economia somalilândi. As
expectativas de vida são de 50 anos para os homens e 55
anos para as mulheres, um pouco mais altas do que a
média africana de 46 anos para ambos os sexos, de acordo com dados da União Africana.
A Somalilândia convive atualmente com os problemas
usuais dos países pobres e em desenvolvimento, agravados pela falta de representação e representatividade internacionais além da falta de investimentos, o que dificulta
ainda mais a inserção do país no mercado internacional. A
ausência de investidores públicos afasta também o interesse dos investidores privados. Organizações de ajuda humanitária e outras ONGs vêm ajudando o governo a restaurar serviços essenciais de infra-estrutura, a reintegrar
parte da população que havia se refugiado no Djibuti e na
Etiópia durante as perseguições implementadas no fim da
década de 1980, a reforçar as instituições estatais e até
mesmo a retirar minas terrestres em áreas de pastoreio.
Apesar de contar com duas universidades, a Somalilândia
amarga a falta de estrutura educacional e de saúde. As
campanhas de alfabetização e combate a doenças como a
Aids estão quase que inteiramente a cargo das ONGs.
Apesar de ter moeda oficial, o shilling somalilândi (SlSh)4,
a economia local ainda é frágil e se sustenta graças ao
envio de dinheiro por famílias que emigraram para a Europa e América do Norte durante a guerra civil (algo em
torno de US$300 milhões por ano) e através da exportação de carne animal (livestock). Porém o país ainda não
possui um setor industrial capaz de manufaturar o produto. Atualmente vive uma crise depois que a Arábia Saudita
baniu a importação desses bens por tempo indeterminado,
dada a dificuldade das autoridades somalilândis de banir a
doença conhecida como febre do Rift Valley de parte do
rebanho. O colapso parecia iminente, mas o país se man4. Cuja taxa de conversão para o dólar era de US$1 = SlSh 4.500 em
dezembro de 2000.
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teve minimamente solvente com o aumento nas exportações de peles, olíbanos e mirras. A diversificação é urgente
e saídas existem: o incentivo à agricultura, já que há área
cultivável e potencial para o plantio de cereais e hortaliças.
O estímulo à mineração também é uma opção a médio
prazo pois foram identificadas as presenças de gipsita, micas, quartzo, linhito, chumbo, enxofre e até mesmo ouro.
Mas é preciso capital para investir no desenvolvimento dessas atividades que destoam da cultura pastoril nômade.
esmo com tamanho potencial a ser explorado e com um setor empresarial
em expansão, a pobreza que atinge
grande parte da população é vista como
um dos maiores obstáculos a serem
superados no país. A falta de empregos e de instituições de amparo torna
ainda mais agudo o problema a ponto de transformar o
consumo de qat num problema de saúde pública. O plantio e venda nas periferias se tornaram uma fonte de renda
para muitas famílias, mas o consumo, principalmente pela
parcela mais miserável e mais jovem criou uma legião de
dependentes. A produção da folha é insuficiente para um
mercado consumidor em franca expansão, a ponto de o
prefeito de Hargeysa, Mohamed Hashi, estimar que cerca
de US$60 milhões são gastos com a importação delas de
grupos do centro da região somali. Outra preocupação do
governo somalilândi é que esse dinheiro esteja sendo usado
para continuar armando as milícias que ainda disputam o
poder na Somália.
Apesar de viver um conflito recente de fronteiras com
outra região declarada autônoma na Somália, a Puntilândia5, a Somalilândia se destaca como um bolsão de paz
numa região que vive uma assustadora escalada de insegurança. A guerra civil somali já dura mais de 15 anos
sem que uma solução seja vislumbrada em curto prazo,
sem um poder central que efetivamente tenha controle, ao
menos da capital Mogadíscio e cujo litoral foi apontado pelo
5. A região da Puntilândia (Puntland no original em inglês), ao norte
do território somali e a leste da Somalilândia, declarou autonomia
em maio de 1998, após uma shir promovida pelos Majerteen, cujos
elders possuíam uma forte tradição de liderança nas relações entre os
clãs da região. Ao contrário dos líderes somalilândis, a administração
da Puntilândia não declarou, inicialmente, a independência formal.
Hoje enfrenta uma disputa por duas províncias atualmente divididas
entre as duas administrações: Sanaag e Sool. As populações dessas
províncias, boa parte delas dolbahante e warsangeli, anunciaram a
preferência por se submeterem à autoridade da Puntilândia.

INTELIGÊNCIA
International Maritime Bureau como o mais perigoso do
mundo para a navegação, por causa da ação contínua de
piratas que atacam tanto os navios da World Food Programme quanto transatlânticos que atravessam o canal de Suez
em direção ao Oceano Índico. A ONU alerta que Etiópia e
Eritréia vivem a iminência de um novo conflito de fronteiras,
expulsando capacetes azuis e deslocando tropas para uma
área antes desmilitarizada entre os dois países.
Chega a ser irônico a posição da comunidade internacional de manter esforços para se chegar à paz na Somália
sem levar em consideração o apoio a um país efetivamente
funcional, com as dificuldades inerentes dos Estados mais
carentes, sofrendo aleivosias dos mais diferentes calibres e
tendo sua reivindicação de autonomia e ajuda subestimada
tanto por seus vizinhos – Djibuti e Eritréia, já que a Etiópia
mantém laços diplomáticos mas sem reconhecer oficialmente
a independência – quanto pela antiga metrópole, a GrãBretanha, ou pela liga Árabe, já que os somalilândis são
muçulmanos sunitas, islamizados desde o século IX, e que
falam a língua somali, além do inglês e do árabe.
A União Africana deu um tímido passo à frente ao tornar público, este ano, um relatório da missão que observou o pleito de 2005, favorável à condição autônoma da
região. Obviamente a posição da instituição ainda é a de
recusa ao pedido de reconhecimento da independência,
ainda usando o argumento de que as fronteiras coloniais
devem ser respeitadas para que o caos seja evitado numa
África com uma pletora de etnias reivindicando autonomia, porém reconheceu que o caso somalilândi é uma
exceção a ser analisada com mais profundidade.
O presidente Dahir Riyale Kahin tem esperanças de que
as eleições de 2005 provem a seriedade das instituições do
país perante a comunidade internacional, fazendo da estabilidade política o estandarte na batalha pelo reconhecimento.
“Nós somalilândis construímos um país sobre suas ruínas
sem a ajuda de ninguém. O que pedimos não é muito, que
a Somalilândia seja reconhecida como um igual na comunidade internacional para que tenha a chance de sobreviver
e de manter-se estável como vem fazendo nesses 15 anos.
As comemorações pela nossa independência afiam ainda
mais a vontade da Somalilândia de ter presença, assento e
voz na comunidade internacional da maneira como nós nos
enxergamos: como um país de fato”, disse recentemente o
presidente Kahin, em entrevista à rádio BBC.
Oxalá!
alexandredossantos@tvglobo.com.br
JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006 145

I N S I G H T

146 PIC-NIC ARMADO

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

JANEIRO • FEVEREIRO • MARÇO 2006 147

I N S I G H T

E

INTELIGÊNCIA

m julho de 2003 jovem militante do PSDB reclamava pela imprensa que “das 294
recomendações, sugestões, manifestações e opiniões emitidas pelo CDES apenas
19% haviam sido postas em prática”. Levantava a suspeita de que o conselho fora
inventado para que o governo pudesse passar a impressão de que suas decisões
teriam a legitimidade e o apoio da sociedade. Inflamado por seus ideais partidários
o jovem militante parecia não se dar conta de sua convicção, revelada sob a forma

de denúncia: o formato adotado pelo novo conselho ampliava a participação dos cidadãos e/
ou grupos organizados nas decisões de governo, induzindo-os ao diálogo, à participação
efetiva e bem informada, e à negociação.
Vejamos como funciona e o que promete este experimento democrático. Limito-me a
explorar as possibilidades de que o Conselho possa contribuir na direção de uma democracia mais participativa. Trata-se de examinar em que medida conselheiros e conselheiras
parecem dispostos ao diálogo à negociação sobre políticas com vistas a um pacto que
articule crescimento e desenvolvimento, melhor dizendo, que promova justiça social.

APRESENTAÇÃO DO CDES

Brasília, 10 de abril de 2003. O “Salão Oeste” do Palácio do Planalto, arrumado com
fileiras de mesas dispostas em meio círculo está repleto de representantes das grandes associações patronais, sindicais, movimentos sociais, movimentos etnicos, grupos confessionais, alguns intelectuais e figuras públicas e assessores. Sem pompa nem circunstância o
Presidente Lula entra, dirige-se aos “companheiros” de uma nova jornada, chama atenção
para a dureza da tarefa do Conselho e reitera sua expectativa positiva de que aquele corpo
heterogêneo consiga trabalhar em conjunto. O secretário executivo inicía os trabalhos pedindo que todos examinem o teor das emendas propostas à “segunda carta de concertação
com um espírito de conciliação”. Releio o último parágrafo da primeira carta de negociação referendada a 13 de fevereiro de 2003 e sinto o ar mais pesado:... “sabemos que temos
entre nós interesses e até mesmo visões de mundo diferentes.(...) sabemos que, em determinados momentos, num país em que não estamos ainda acostumados à interlocução mais
ampla, poderemos ser tentados a esmorecer. Comprometemo-nos que isso não
ocorrerá”...(Primeira Carta de Concertação, parágrafo final.) Apostando no compromisso
pessoal e coletivo, sublinhado no texto, inusitado em documentos oficiais, preparo-me para
acompanhar minha primeira Reunião Plenária, e quarta, do CDES.
O Conselho foi criado pela medida provisória que definiu o modelo politico-organizacional do Governo Lula em 2003, sancionada como lei em 28 de maio de 2003(Lei 10.683).
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O art. 8 estabelece seu objetivo e competência: “assessorar o Presidente da Republica na
formulação de politicas e diretrizes específicas, voltadas ao desenvolvimento economico e
social, produzindo indicações normativas, propostas politicas e acordos de procedimento
(...) apreciar propostas de politicas públicas e reformas estruturais(...) com vistas à articulação das relações de governo com representantes da sociedade civil organizada e a concertação entre os diversos setores da sociedade nele representados”.
Se a idéia de um pacto social não é nova, é inédita no que diz respeito ao arranjo
organizacional proposto e aos atores chamados a participar. No CDES o governo buscou
reunir “parceiros estratégicos” identificados por uma “vocação comum” para “construir
um futuro de justiça e fraternidade social”. A composição do Conselho foi orientada pelo
desafio de criar condições para um novo “Contrato Social” a partir de um esforço conjunto
que associasse partidos, classes e grupos sociais. Ainda como candidato, o Presidente Lula
insistia na idéia da necessidade de um pacto social inclusivo, isto é, não restrito às relações
entre o capital e o trabalho ou a acordos pontuais e salariais que freassem a inflação. O
pacto ao qual se referia não poderia ser tentado “isoladamente pela vontade absoluta de
qualquer partido, classe social ou grupos empresariais”. Sua fórmula não poderia ser buscada através “de um saber específico ou de teoria científicas superiores”. Deveria resultar de
um processo de diálogo que se iniciasse com a explicitação dos interesses e conflitos e de
um trabalho de “concertação” continuado para a produção de um acordo sobre o que fazer
para construir uma sociedade menos injusta e desigual.1

A

lém de alguns ministros de Estado e outras autoridades de primeiro escalão, integram o Conselho pessoas com “representatividade” social e com experiência nos
temas agendados para concertação, que tenham funções de direção em organizações sindicais, movimentos sociais, organizações não-governamentais, em associa-

ções de produtores, de profissionais, de trabalhadores, de consumidores e outros setores da
sociedade civil organizada.2
Sua agenda é definida pelo Presidente da República juntamente com o Ministro da Casa
Civil, o secretário geral da Presidência, o secretário de Comunicação do Governo, o Ministro da Fazenda e o Secretário do Conselho3. Seu funcionamento está subordinado a uma
coordenação. Organiza, “dá visibilidade” e garante “voz permanente” a “parceiros estraté1. Programa de governo da candidatura Lula.
2. CEDES, Regimento Interno, 20/03/2003. Ver também Programa de governo da candidatura Lula.
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gicos”, dispostos a assumir “publicamente o debate de suas contradições”. A criação do
Conselho é um apelo à sociedade civil organizada para que exponha e discuta seus conflitos
de interesses e de classe e defina politicamente seus limites em face de um projeto maior de
crescimento e desenvolvimento social. O diálogo organizado e coordenado pretende induzir à cooperação entre os atores envolvidos.
METODOLOGIA DE TRABALHO

Qualquer observador(a) das reuniões realizadas ao longo de 2003, seu primeiro ano de
funcionamento, podia perceber a aplicação de um método destinado a provocar a explicitação dos conflitos na busca de um consenso mínimo sobre questões que implicavam a definição dos limites da tolerância dos vários setores ali representados. Seu método de trabalho,
definido regimentalmente, pode ser resumido em alguns procedimentos básicos.

A

s questões discutidas nas reuniões plenárias, que reúnem todos os membros do
Conselho, estão relacionadas a uma pauta definida pelo governo, que deve conter
obrigatoriamente: uma comunicação de membro do primeiro escalão do governo
sobre tema político a ser discutido (que ao longo de 2003 esteve subordinado à

agenda de reformas); debate e discussão da agenda proposta pelo governo; e finalmente as
comunicações dos conselheiros que, apresentadas por escrito, são encaminhadas ao Presidente da República. Compete à Plenária, entre outras atribuições, definir as diretrizes e
programa de ações do Conselho e elaborar e aprovar seu regimento interno4.
A dinâmica desenvolvida ao longo das reuniões mostra o inusitado deste arranjo.
Uma vez apresentada a questão levada pelo governo ao Conselho, seus membros, coordenados pelo Secretário Executivo, destacam os pontos sobre os quais desejam emitir opinião, obedecendo à ordem de inscrição. Em um segundo momento, cada conselheiro
justifica o destaque feito. É a fase em que as divergências se anunciam (com o governo e
entre os membros do conselho) passando-se então a discussão. Argumentação e contraargumentação obedecem a limites de tempo rigorosamente iguais para todos. Defendidas
e/ou refutadas, as opiniões são traduzidas em propostas a serem referendadas ou não pela
plenária. Depois de referendadas, isto é, quando aceitas consensualmente, são levadas ao

3. Ver inciso II e III do art.8 da Lei 10683 de28 de maio de 2003 para a composição governamental completa
do Conselho.
4. SEDES, Termo de Referência, documento institucional. 20/03/2003.
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governo como “recomendações” do coletivo. As “recomendações” indicam, portanto, as
bases do entendimento que pode “pautar” processos de negociação.

D

urante o primeiro ano de funcionamento foi possível observar uma suspensão
provisória de pressões particularistas. Antes mesmo das “cartas de concertação”5
produzidas ao longo do ano de 2003, os grupos ali representados depositaram nas
mãos do governo uma “carta de crédito”, confiantes na novidade da forma adota-

da para institucionalizar sua participação na estrutura do governo.
Além dos encontros nas reuniões plenárias os conselheiros formam grupos de trabalho
temáticos (os GTs) destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos,
que envolvem grupos com interesses especiais em alguma questão. Têm caráter temporário e
funcionam sob a coordenação de um “integrante da administração pública federal”. São compostos por um representante do Ministério da área pertinente ao objeto da discussão, dez
conselheiros indicados pelo Conselho e até nove cidadãos convidados pelo Secretário-Executivo do CDES. Nestes grupos é que de fato se travam a discussão, os debates e confrontos de
interesses. Estes pequenos fóruns são os espaços nos quais a participação efetiva e a capacidade de negociar e deliberar são exercidas plenamente. É quando adversários e antagonistas de
encontram face a face. Neles nasceram as principais propostas do Conselho.
A total subordinação do Conselho à agenda de reformas do governo durante 2003, terminou deslocando para segundo plano a formalização do que poderia ser entendido como um
pacto social. No entanto, parece ter produzido um acordo razoável sobre os valores que
deveriam orientar os objetivos do Conselho. Este primeiro ano pode ser caracterizado como
o ano do acordo semântico. Uma fase em que o Conselho viveu a experiência de buscar um
acordo mínimo sobre o significado de alguns princípios e valores e sobre procedimentos
necessários à livre manifestação, discussão e defesa de interesses. Mais importante que os
acordos pontuais registrados nas “cartas de concertação”, o processo continuado de diálogo
parece ter tido o mérito de consolidar procedimentos e posturas democráticas.

A VISÃO DOS CONSELHEIROS SOBRE SI MESMOS

Passo a descrever este coletivo que se caracteriza básicamente pela heterogeneidade de
seus componentes no que diz respeito a origem social, política e econômica. Os dados
5. Durante 2003 foram produzidas seis “cartas de concertação” que resumem o consenso dos conselheiros
sobre as questões tratadas. Examinadas com cuidado, as cartas expressam um processo de socialização de
valores e objetivos que teria caracterizado o primeiro ano de funcionamento do Conselho.
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foram colhidos ao longo de quase dois anos de funcionamento intenso e possivelmente
refletem de alguma forma esta convivência plural sob uma liderança convicta dos valores e
pré-requisitos democráticos em geral e da democracia participativa em particular. Quem
são os conselheiros, de onde vêm, a que interesses estão ligados, e em que acreditam? Até
que ponto parecem dispostos a fazer política, isto é, a participar de discussões e negociar
soluções para os problemas públicos? Como percebem seu papel e a função do Conselho?
Como avaliam em fim o próprio Conselho?

P

ara responder a essas questões disponho de um questionário respondido por um
grupo que equivale a 56% do universo dos conselheiros. Minha primeira preocupação era saber como os conselheiros justificavam sua presença naquele espaço. Para
isto fiz duas perguntas. Uma sobre a área de atividade a qual vinculavam sua parti-

cipação e outra sobre as razões que justificariam sua presença no Conselho. Na primeira
pedi que escolhessem entre 13 opções, o tipo de atividade à qual vinculavam sua participação no CDES. As alternativas abrangiam pelo menos dois grandes campos gerais. Um
claramente referido a atividades correspondentes à divisão mais tradicional do trabalho
social (setores financeiro, industrial, comercial, agrícola e de serviços) aqui chamado plano
setorial, e outro, cuja referência era o pertencimento a associações de natureza vária aqui
chamado plano corporativo.
Dos 46 conselheiros consultados, 23,3% dizem que a atividade à qual vinculam sua
participação no Conselho é a que desenvolvem em grupos associativos mais amplos: movimentos sociais, ONGs e associações confessionais. 48,8% preferiram vincular sua participação no Conselho a atividades circunscritas a espaços corporativos própriamente ditos
(associações de classe, sindicatos, associações de categorias profissionais e funcionais); e
27,9 % preferiram vincular sua participação no Conselho a atividades no plano setorial.
Digo que preferiram porque as opções foram apresentadas na seguinte ordem. Primeiro, vinham as alternativas setoriais e depois as associativas. Os casos em que foram
assinalados o setor e, a seguir, o pertencimento a associações, foram interpretados como
casos em que o respondente sugeria que o setor de suas atividades não era suficiente para
explicar para si próprio sua presença no Conselho. Assim, interpretei as escolhas múltiplas que combinaram a alternativa setorial com a alternativa associativa, como respostas
que indicavam uma identidade corporativa. Numa primeira visão de conjunto, quase
metade dos conselheiros consultados é marcada por uma forte identificação com suas
associações.
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a segunda questão pedi que explicassem sua presença. As respostas foram condicionadas por alternativas que abrangiam três aspectos: um individual, um ideológico e
outro coletivo e trouxeram duas surpresas. A primeira foi que ninguém explicou sua
presença pela identidade ideológica com o governo. Quando a identidade ideológi-

ca aparece como fator importante, vem referida à ideologia dos grupos associativos em
geral, ou corporativos. A segunda diz respeito a uma reversão da minha expectativa em
relação às explicações que davam para sua presença no Conselho. Considerando que os
objetivos imediatos de qualquer governo iniciante são criar bases de apoio, legitimar sua
política, e ganhar adesões, eu esperava que a grande maioria privilegiasse o fato de ter sido
“convidada” pelo governo ou por pessoas ligadas ao governo. De fato, 51,2% dos conselheiros dizem ter sido convidados por pessoas ligadas ao novo governo. No entanto me
surpreendeu o fato de que a outra metade, 48,8%, explicou sua presença como resultado de
indicações de entidades ou pessoas ligadas a sua atuação em associações, e ainda, por
razões de identidade com o projeto político de suas associações. Evidentemente em alguma
medida este dado reflete os critérios formais para a composição do conselho. Mas não
explica o peso dado à identidade corporativa e ideológica. No geral se consideram “representantes” da face moderna da elite brasileira, diferenciada por interesses conflitantes, mas
não incompatíveis.
Conselheiros marcados por interesses corporativos e/ou associativos estariam propensos ao diálogo e acordos? Para avaliar essa propensão tentei examiná-la através de questões
referidas a pré-requisitos formais e comportamentais da democracia em seu sentido mais
amplo. Do ponto de vista formal considerei apenas o reconhecimento do direito universal
de votar e ser votado; do ponto de vista comportamental considerei o reconhecimento da
legitimidade dos diversos e diferentes interesses e dos conflitos; o grau de envolvimento e
participação política; e finalmente, uma certa capacidade de tolerância e respeito para com
o outro, suas idéias e crenças.
Para induzir a uma contextualização mínima das repostas, pedi primeiro que escolhessem uma definição de democracia entre duas, sobre as quais se pediu que dissessem com
qual concordavam mais. A escolha deveria ser feita de forma a indicar a prioridade entre as
seguintes afirmativas: na democracia alguém governa o povo em nome dos interesses do
povo e, na democracia o povo se autogoverna de acordo com seus interesses. Me interessava saber qual seria a forma de democracia preferida: representativa ou direta. A primeira
alternativa foi assinalada por 73,2% dos conselheiros, que deixaram em branco a segunda.
Os outros 26,8%, quase um terço, concordaram que a democracia significava o auto-
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governo do povo de acordo com seus interesses, deixando também em branco a primeira
alternativa. A palavra “autogoverno”, presente na segunda alternativa tinha a função de
“contaminar” as escolhas, transformando-as em uma opção forçada entre democracia representativa e democracia direta. Certa dois terços dos membros dos Conselhos preferem e
entendem a democracia como um regime de representação enquanto um terço prefere
formas mais diretas de democracia definindo-a como um sistema em que o povo se autogoverna de acordo com seus interesses. De qualquer forma, parece não haver dúvida sobre a
rejeição da grande maioria a esta forma de democracia.

C

onsiderando a questão democrática do ponto de vista formal, pedi o grau de concordância com a seguinte afirmação: em uma democracia, todos têm o direito de disputar eleições. 70,5% concordaram inteiramente, 20,5% concordaram mais ou menos
e os 9% restantes discordaram. A universalidade do direito a competir pelo poder

político é reconhecida por cerca de dois terços do Conselho.
Paradoxalmente o mesmo não pode pode ser dito em relação ao direito de escolha dos
governantes. Embora 56,8% concordem com a idéia de que os cargos de governo devam
ser ocupados pelos mais votados por toda a população, 43,2% acham que esses cargos
deveriam ser ocupados por aqueles que realmente conhecem os problemas do país. Esta é a
opinião de mais de um terço dos conselheiros.
A postura elitista em relação a quem deve votar aparece de novo e na mesma proporção
em relação à capacidade de tomar decisões. Grupo bastante significativo (43,2%) acha que
as decisões mais acertadas são aquelas tomadas por especialistas, contra 56,8% que discordam desta opinião. Os “não-elitistas”, ou discordantes, se dividem, no entanto, quase meio
a meio entre os que discordam fortemente e os que discordam mais ou menos, mas ainda
assim discordam. Teríamos então um conselho com tendências elitistas que confirmam a
percepção de sí mesmos como “representantes” de uma elite moderna capaz de interpretar
de fato os interesses dos principais grupos da sociedade brasileira no momento atual. É o
que pensam quase dois terços deles.
Para avaliar o grau de adesão a práticas democráticas apresentei vários conjuntos de
questões referidas a alguns pré-requisitos comportamentais para o exercício da democracia.
O primeiro conjunto buscava informações sobre o grau de reconhecimento da legitimidade
da diversidade de interesses e sobre a postura em relação aos conflitos sociais. Mais de 76%
dos conselheiros acham que a sociedade brasileira se caracteriza por interesses conflitantes
mas plenamente conciliáveis. Os 23% restantes afirmam que os conflitos na sociedade são
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inconciliáveis (conflitos de classe). Descrevem seu ambiente imediato de atuação profissional de forma parecida. Quase dois terços dos conselheiros vivenciam-no como um mundo
de interesses conflitantes mas conciliáveis, e portanto plural, mas o terço restante, 31,1%,
vive um mundo circunscrito à identidade de interesses ou seja, circunscreve sua atuação a
uma esfera de interesses homogênea e monolítica. De qualquer maneira o que se tem aquí
é uma grande maioria com uma visão aberta e inclusiva do ambiente em que atuam, povoado por conflitos (de qualquer natureza) que podem ser resolvidos, convivendo com um
grupo minoritário mas significativo que circunscreve seu ambiente imediato à identidade
dos interesses e à ausência de conflitos. Qual será o peso desta minoria na costura de
acordos que envolvam interesses diversos e conflitantes? Será que lealdades particularistas
ou ideológicas dificultariam acordos mais amplos e inclusivos?

P

ara saber se eram cidadãos ativos públicamente, pedi que dissessem com que freqüência participavam de discussões em grupos com interesses comuns e em grupos
com interesses conflitantes. Mais de 75% dos conselheiros participam muito freqüentemente de discussões em grupos de interesse comum, e, em proporção maior

ainda, mais de 91%, participa muito freqüentemente de reuniões e discussões em grupos
com interesses conflitantes6. Trata-se, portanto, de um conjunto de pessoas habituadas ao
diálogo, com práticas consolidadas de participação, corporativa ou pluralista.
Para avaliar, a seguir, o grau de adesão a práticas democráticas foi pedido que dissessem se concordavam, e em que medida, com um conjunto de afirmações relativas a procedimentos conhecidos na disputa organizada de interesses.
A primeira questão deste bloco revelou que 72,7% concordavam fortemente que, em
casos de conflitos intensos, seria mais prudente levar para a discussão soluções “previamente acertadas”. Levando em conta o peso da identidade corporativa deste grupo, estaríamos diante de um grupo com baixíssima disposição para negociar. Maior, no entanto,
foi o número dos que concordaram com a idéia de que também em situações de conflito
intenso, deve-se evitar posições extremadas. Isto é, as soluções préviamente acertadas
devem se caracterizar pela moderação, não excluindo posturas razoáveis no confronto
com o interesse dos outros. Esta informação torna-se mais interessante quando se junta
outra: 70,5% discordam fortemente da idéia de que “poderia ser perigoso transigir com
o adversário”. Interpretei de imediato que a vivência prática da negociação poderia expli6. Os percentuais se referem, respectivamente, a cada uma das questões.
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car a concordância quanto à estratégia de levar “soluções previamente acertadas”, moderadas, de forma a permitir acordos com o adversário. Estabelecidos préviamente os limites, estariam propensos a negociar.
Para avaliar esta propensão atribuí um valor, somando as frequências das respostas
indicativas de baixa, média e alta disposição para negociar, aferidas em cada uma das três
questões. O resultado me permitiu estabelecer uma graduação entre a mais baixa propensão para negociar e a mais alta, através da distribuição das freqüências neste contínuo. O
resultado foi o seguinte: apenas um dos 44 conselheiros apresentou uma propensão muito
baixa para negociar. 31,8% apresentam baixa propensão. 52% apresentam alta propensão
e 13% apresentam uma propensão muito alta para a negociação. Trocando em miúdos,
mais de 65% dos conselheiros são propensos a negociar e buscar acordos entre si como
pode se ver abaixo:
Freqüência

Percentual

Muito baixa

1

2,3

Baixa

14

31,8

Alta

23

52,3

Muito alta

6

13,6

Total

44

100,0

Lealdades corporativas não parecem, pois, constituir obstáculos ao diálogo e à negociação. Seria razoável imaginar que a experiência de solução negociada de conflitos, legado
da tradição de um corporativismo de elite, pode instrumentalizar a busca de soluções pactuadas de conflito?
Para elucidar a questão, parti de uma diferenciação entre pluralismo e corporativismo, distinguindo tendências mais pluralistas de tendências corporativistas nas práticas
de negociação, através de duas afirmações sobre as quais pedi que dissessem o quanto
concordavam ou não: A) em princípio, interesses de grupos são mais legítimos que
interesses individuais; B) em princípio, o voto de grupos deve valer mais que o voto dos
indivíduos.
Quase 80% dos conselheiros concordaram com a alternativa A. Isto é, o reconhecimento da prioridade do interesse coletivo sobre o interesse individual é comum à grande maioria. Quando se trata, no entanto, de medir o peso do voto, um terço (33%) discorda dos
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70% que atribuem peso maior ao voto individual que ao “voto” coletivo. Embora se perceba uma tendência em valorizar o interesse de grupos em detrimento do interesse individual,
a concepção pluralista clássica – um homem, um voto – é partilhada pela grande maioria
dos membros do conselho.
É possível diferenciar pluralistas liberais de corporativistas. Dois terços poderiam ser
reconhecidos como pluralistas e um terço poderia ser rotulado como corporativista. Não é
possível, no entanto, afirmar que corporativistas recusem a legitimidade de interesses diversos dos seus. Não é possível também concluir que os corporativistas não são democratas e
que os pluralistas o são. O que se pode dizer é que no âmbito do Conselho observa-se uma
clara tendência em respeitar o interesse mais amplo mesmo em detrimento do interesse
particular. Neste sentido, a predominância de lealdades corporativas observada em outras
dimensões, associada a uma dose razoável de pluralismo, à experiência de negociação e à
propensão da maioria para negociar neste espaço intitucional, sugere que algumas condições necessárias a uma repactuação social ou concertação, na terminologia regimental do
Conselho, já estão presentes.
Minha interpretação é a de que a herança corporativa contribui para a aprendizagem e
adesão a procedimentos democráticos na luta em defesa de interesses. Esta parece ser a
aprendizagem em curso no interior do Conselho. A apreensão do aprendizado prático da
democracia foi obtida através de informações comportamentais.
A capacidade de tolerância e respeito ou aceitação do outro, do diferente, costuma ser
apontada como pré-requisito da democracia. Para obter alguma informação sobre a capacidade de tolerância dos conselheiros apresentei algumas questões sobre as quais, como diz o
povo, não se discute: religião, opção sexual e política.
A primeira provocação sobre os limites da tolerância foi feita com a afirmação de que
o “reconhecimento legal das uniões homossexuais representaria um progresso”. Pedia-se o
grau de concordância sobre a afirmativa.

O

s conselheiros são progressistas no que diz respeito ao casamento entre homosexuais: quase 70 % deles concordaram com a afirmação. Trata-se de um grupo altamente tolerante neste quesito. São igualmente tolerantes, e na mesma proporção,
no que diz respeito à religião. Quase 70% concordam que a proliferação das religi-

ões no Brasil expressa o aumento da liberdade de expressão da nossa diversidade cultural.
Parece que estamos diante de um grupo tolerante e disposto a respeitar diferenças de crença
e padrões de conduta.
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São tolerantes também politicamente. Consultados sobre o excessivo número de partidos no país, 66,7% consideram que este número deve ser determinado pela diversidade de
opiniões do eleitorado. O outro terço de conselheiros discorda desta opinião.
O grau de tolerância parece maior quando são levados a considerar sua interação em
grupos. Nestes casos, 95,5% dos conselheiros consultados partilham fortemente da opinião de que, grupos compostos por pessoas com visões diferentes tomam as melhores
decisões. A heterogeneidade cultural é considerada positiva por 79,5% de conselheiros.
Se a disposição para negociar tem alguma relação com o respeito pela opinião dos outros,
estamos em um território altamente propício ao diálogo respeitoso e cooperativo. Será
que esta tolerância se reflete na visão que têm de sua atuação no Conselho?

T

entei avaliar em que medida considerações políticas poderiam se sobrepor a considerações de natureza técnica com base na percepção dos conselheiros sobre a importância relativa de umas e outras de maneira geral. 54,5% acham que quando se trata
de resolver questões sociais e econômicas as considerações políticas devem pesar

mais que as de natureza técnica. Quando a questão foi transposta para as decisões e recomendações do Conselho, aumentou em quase três pontos percentuais número de conselheiros que pensam assim. Coerentes com esta idéia, constata-se a convicção generalizada de
que o Conselho é um espaço para a busca de soluções políticas para os problemas do país.
Esta é a opinião de 88,9% de seus membros.
Na tentativa de posicionar os conselheiros em um contínuo ideológico esquerdacentro-direita, pedi que assinalassem seu grau de acordo em relação a um problema
secular. A questão do direito à terra. A tática foi pedir o grau de acordo ou desacordo
com a seguinte afirmação: o nome certo para descrever a ação do Movimento dos Sem
Terra é “invasão”. Cerca de 32% dos conselheiros discordaram fortemente; 18% discordaram mais ou menos; 34% concordou mais ou menos e quase 16% concordaram
fortemente. Dividindo-se os que discordaram dos que concordaram ter-se ia um grupo
cindido rigorosamente ao meio entre esquerdistas e direitistas. Somados os que têm
opiniões fracas, isto é, discordam ou concordam mais ou menos, ter-se ia uma população situada mais ao centro com tendências para a esquerda. Talvez esta descrição seja a
mais adequada.
A legitimidade de uma decisão depende do sucesso na produção de consenso e homogeneidade que ela expressa ou depende mais do processo disciplinado de diálogo entre
iguais e de procedimentos e regras comumente negociadas e aceitas? Tentei examinar esses
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aspectos sondando primeiramente o universo das crenças e valores dos membros do Conselho, pedindo que atribuíssem a cada um dos seguintes valores um peso: justiça, liberdade,
igualdade e solidariedade.
Mais de 81% dos conselheiros concordam de maneira enfática que a justiça seria o
principal requisito para uma boa sociedade. Este valor é dentre todos o que apresenta maior
grau de acordo, uma vez que apenas um conselheiro ou conselheira manifestou algum grau
de desacordo.
Mais de 64% concordam também de maneira enfática que a igualdade é um requisito
essencial para uma sociedade justa. Cerca de 28% também concordam que a igualdade seja
um fator importante mas não com a mesma intensidade. Uma visão mais proxima das sutís
diferenças no plano dos valores pode ser obtida quando se observa que a discordância
quanto à prioridade da igualdade representa a opinião de mais de 35% dos conselheiros na
medida em que 28,6% dos conselheiros concordam fracamente e cerca de 7% discordam
taxativamente.

A

valoração da liberdade deixa relativamente em maus lençóis os pluralistas liberais.
60% dos conselheiros concordam que a liberdade também é um fator importante.
No entanto quase 40% não atribuíram à liberdade tanta importância assim. Esta
mesma proporção se repete quando se trata de atribuir peso à solidariedade. Se

alguma graduação pode ser observada em relação ao peso desses valores, ela viria do fato de
que ninguém discorda em relação à importância da solidariedade, enquanto há discordâncias no que diz respeito à igualdade, e em grau maior no que diz respeito à liberdade.
Quase 19% dos conselheiros discordam apenas levemente que a justiça seja requisito fundamental para a boa sociedade embora nada se possa afirmar sobre a substância do termo. De
qualquer modo pode-se dizer que justiça e solidariedade parecem ser os valores capazes de
agregar o maior número de conselheiros. Se lembrarmos que a solidariedade é a tradução
socialista da fraternidade, irmã da liberté e da egalité, a paisagem normativa que se desenha
não pode ser classificada por nenhum rótulo ideológico dos conhecidos.
O diagnóstico feito através dos questionários por mim aplicados mostra que desigualdade social e concentração da renda, combinados ou isoladamente, foram citados por mais
de 40% dos conselheiros como os maiores problemas do país. Problemas no plano da
economia e das finanças vieram em segundo lugar e, por último, problemas de gestão dos
recursos públicos. Pode-se dizer que o Conselho é particularmente sensível a este problema
sobre o qual dispõe de grau relativamente alto de informação esclarecida e partilhada.
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A VISÃO DOS CONSELHEIROS SOBRE O CONSELHO

Se a legitimidade das decisões depende mais de regras e procedimentos definidos em
comum acordo, os prognósticos também parecem promissores. As regras e procedimentos
são definidos regimentalmente, e podem ser alteradas pelos próprios conselheiros. Neste
sentido, os conselheiros dispõem de autonomia para estabelecer e mudar e as regras do jogo.
Sua disposição para assumir esta autonomia de fato pode ser pensada a partir de avaliação que
fizeram ao final de 2003. Antes, porém, é necessário resumir algumas opiniões dos conselheiros sobre o Conselho expressas até o início de 2004.
Para os conselheiros, o Conselho “representa” a sociedade brasileira “mais ou menos”.
É o que pensam mais de dois terços deles. Menos de um terço é mais confiante na representatividade do Conselho que expressaria de fato os interesses dos principais grupos da sociedade no momento atual.
Estão divididos quase meio a meio entre a opinião de que o Conselho tem tratado mais
dos problemas que afetam o governo (53,7%) que dos problemas mais urgentes da sociedade,
46,3% deles.
A postura dos conselheiros frente às recomendações e propostas do Conselho pode
parecer problemática. Quase todos (88,9%) afirmam que não se identificam completamente com suas recomendações e propostas. Se as recomendações resultam do consenso
produzido pela discussão e negociação, a interpretação é óbvia. Este percentual expressa
exatamente o fato de que não há uma correspondência perfeita entre interesses privados e
recomendações públicas. A ausência de identificações fortes com as recomendações do
Conselho atesta o sucesso de sua metodologia. Esta interpretação se confirma na avaliação que fazem sobre o desempenho dos grupos temáticos (GTs) dos quais participam.
75,6% reconhecem que a principal característica desses grupos é sua capacidade de chegar a acordos satisfatórios para todos. 80% consideram que os relatórios dos grupos
representam suas opiniões. 20% não se identificam em absoluto com os relatórios produzidos pelos GTs.
Esta clivagem se reproduz em alguma medida quando avaliam o peso e influência
diferenciada dos conselheiros. Cerca de 82% acham que as opiniões e propostas dos conselheiros em geral são consideradas igualitariamente contra os 18% que se ressentem do
tratamento diferenciado a propostas e opiniões. A insatisfação aumenta quando se trata da
influência diferenciada dos conselheiros nas reuniões plenárias. Este é um espaço mais
propício à disputa por voz e presença e o Pleno do Conselho pode fácilmente ser transformado em platéia. Quando ministros e autoridades do primeiro escalão estão presentes, as
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centelhas da vaidade e do oportunismo brilham mais. Enquanto 34,1% considere natural
que alguns conselheiros tenham mais influencia nessas reuniões, e 31,8% concorde fracamente com esta naturalidade, outros 34,1% discordam que seja natural o reconhecimento
diferenciado de alguns conselheiros.
O que chama atenção positivamente é a postura dos conselheiros em relação às regras
do jogo no interior do Conselho. A questão destinada a avaliar a aceitação das regras do
jogo foi formulada assim: é perfeitamente razoável que a pauta das reuniões do Conselho
seja definida pelo governo. 14,3% concordou sem restrições; 16,7 discordou inteiramente.
38,1%. concordou relutantemente. A mesma relutância se expressa através dos 31% que
discordaram mais ou menos. Esta aceitação relutante em relação a uma regra fundamental
se transformará em rebeldia na última reunião de 20037 quando os conselheiros se reuniram
para discutir, avaliar e fazer propostas sobre a metodologia de funcionamento do Conselho.
Manifestaram insatisfação com o tempo destinado à “fala” e comunicações do governo
através de seus ministros, em detrimento do tempo destinado ao debate e discussão entre os
próprios conselheiros. “Ou nos dão voz, ou não temos o que fazer aqui”. Mostraram públicamente insatisfação com a subordinação à agenda do governo ao longo daquele período.
Os conselheiros sugeriram a necessidade de reservar mais tempo aos debates entre sí, nos
GTs e nas reuniões plenárias, mesmo que para isto tivessesem que passar em Brasilia mais
um dia. Demandaram mais autonomia do Conselho para influir na agenda proposta pelo
governo e estabelecer sua própria agenda.
Os conselheiros parecem ter provado uma democracia da qual gostaram e querem
mais. Nada poderia atestar melhor o sucesso do experimento.
vamaria99@yahoo.com.br

7. Este ultimo parágrafo resulta de observação direta do Seminário de Avaliação de Métodos e Procedimentos
realizada em dezembro de 2003.
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Unfaded
The dead villains we pretend to love
Their waxy faces a serene reproach.
We learn their secrets with distaste:
the things they did make them at least
as bad as we are — even worse because
they’re dead, and we’re alive and might improve.
The dead are villains we pretend to love.
They died deliberately to spite us,
to leech our lifeblood for their awful dryness.
We clothe their faults in all the virtues
They never had, to keep them in their place,
Where they should stay, away from us.
The dead are villains we pretend to love
though every now and then we hear their voice
speaking exactly as they spoke to us,
and see their smiles again as they once smiled,
and their hair unfaded as it was in life.
Jamie McKendrick
Times Literary Supplement, de 18 de novembro de 2005
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