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ual a maior palavra da língua portuguesa? Pensou em inconstitucionalissimamente, com 27 letras? Mas a resposta
certa seria pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico. Com exatas 46
letras, este vocábulo descreve o estado
de quem é acometido por uma doença
rara, provocada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Mas é
do conceito da primeira que iremos tratar aqui, pois, o
que a incidência da referida enfermidade tem de invulgar
no mundo, a da inconstitucionalidade tem de sobra no
Brasil. Jean-Jacques Rousseau já avisava aos navegantes
sob as luzes do século XVIII: “Para descobrir as melhores
regras de sociedade que convêm às nações, seria necessária uma inteligência superior, que, descobrindo todas as
paixões humanas, não experimentasse nenhuma. Seriam
precisos deuses para legislar os homens.”
Grande Rousseau! É mesmo intricada a movimentação das peças no tabuleiro do Direito – e isto porque o
ilustre escritor franco-suíço estava bem longe de imaginar
o que se passaria mais de dois séculos depois no Distrito
Federal brasileiro. Antes de mais nada, um parêntese. A
inconstitucionalidade é definida como a edição de norma
que se contrapõe, expressa ou implicitamente, ao conteúdo de dispositivos da Constituição – a lei superior. Todas
as outras normas precisam seguir seu modelo, enquadrarse em suas permissões e dispor sobre comportamentos de
forma a atender às suas determinações. Tranqüilo julgar?
Vejamos. Brasília, 1990. A Câmara dos Deputados aprecia um projeto que tenta encerrar a mais completa defini-
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ção de presunto. Sim, presunto. “Art. 1º. Denomina-se presunto exclusivamente o produto obtido com o pernil do
suíno ou com a coxa e a sobrecoxa do peru. Parágrafo
único. O produto obtido com a matéria-prima do peru
terá o nome de presunto de peru.”
Nem tanto ao céu idealizado dos deuses de Rousseau, nem tanto à terra seca da capital do patropi? Bem,
o apresuntado ficou só no projeto, que, houvesse virado
lei, poderia ter tido sua constitucionalidade questionada
sob a alegação de interferir na livre iniciativa. Mas, claro, não sem que alguém logo acenasse com a defesa do
consumidor para querer consumar legalmente a excêntrica idéia. E, como prova de que criatividade é criatividade e aflora em qualquer canto, em Quixeramobim (CE),
no ano de 1991, um vereador enviou à Câmara projeto de
lei que previa a pintura de amarelo fosforescente, com
tinta idêntica à utilizada na sinalização rodoviária, de todos os rabos de bovinos, ovinos e caprinos do município,
para evitar que fossem atropelados. Ainda na esfera zoófila, em convocação extraordinária no início de 1999, os
vereadores de Juiz de Fora (MG) apreciaram um projeto
de singular importância para o município, que obrigava
o uso de fraldões por todos os eqüinos do município.
Um outro, criava sentido de mão e contramão em ruas
para pedestres. E um terceiro, exigia o preenchimento
de fichas com nome e endereço dos hóspedes de motéis.
Este último, se aprovado, seria inconstitucional. Os dois
primeiros, puramente bizarrices. Durante os trabalhos de
elaboração da atual Constituição, o deputado José Paulo
Bisol (PSDB-RS) propôs para o inciso I do art. 5º: “Homens e mulheres são iguais perante a lei, exceto na gestação, parto e aleitamento”. E na hora de levar a criança à
escola também, faltou dizer.
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MANDA QUEM PODE... E QUEM OBEDECE?
Ao pularmos, entretanto, as questões que não saíram
da fase embrionária para aquelas que realmente vingaram,
temos que, na década de 60, o prefeito de Palmital (SP)
fez saber à população que a municipalidade não mais procederia ao serviço de limpeza pública, bem como à coleta
de lixo domiciliar, “dando assim integral obediência ao
que estabelece a Lei Tributária do Município, aprovada
pela Câmara local, que, pela votação unânime de seus vereadores, suprimiu os referidos serviços, existentes em nossa
cidade há mais de 30 anos.” Neste caso, inconstitucional
era a Lei Tributária do Município, que limou os serviços
de limpeza urbana, sem mais nem por quê. E essa: em
novembro de 1997, a prefeitura de Bocaiúva do Sul (PR)
baixou um decreto que não durou nem 24 horas: proibia a
venda de camisinha e de anticoncepcionais na cidade. O
argumento de que a população da cidade estava diminuindo e, assim, os cofres municipais passavam a receber menos recursos do governo federal não colou: o povo, lá com
suas razões, botou pressão e conseguiu revogar a meteórica legislação. Típico exemplo de lei julgada inconveniente
e... inconstitucional, diga-se. Em Barra do Garças (MT),
o prefeito sancionou a Lei 1.840, de 5 de setembro de
1995, criando a reserva da área para aeródromo de pousos
de OVNIs (Objetos Voadores Não-Identificados). Como
sair dessa? Se a terra já pertencesse ao município, seria
uma reles esquisitice, mas não uma inconstitucionalidade.
Porém, se fosse de um particular, ou mesmo estivesse ocupada por algum tipo de serviço público, ou ainda constituísse área de reserva ambiental, ela jamais poderia ser
destinada a aeroporto de ETs. A lei foi abduzida.
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Passemos a casos mais recentes. Em maio deste ano, o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio declarou
inconstitucional a Lei Municipal 3.382, que obriga farmácias e drogarias a conceder descontos para consumidores
da terceira idade. Segundo a relatora do processo, desembargadora Marianna Pereira Nunes, a matéria é de consumo e a competência para legislar sobre o assunto não cabe
ao município, e sim à União. A decisão foi unânime. O
Órgão, também por unanimidade de votos, decidiu pela
inconstitucionalidade da lei que isentou motociclistas do
pagamento de pedágio nas rodovias do Estado. Na interpretação do relator, Murta Ribeiro, a lei viola o artigo
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112, parágrafo 2º, da Constituição Estadual, que proíbe a
concessão de gratuidade em serviço público prestado de
forma indireta, sem a correspondente indicação da fonte
de custeio. O desembargador alegou, ainda, que a lei favorece apenas uma categoria de usuários em detrimento de
outra. Já no Rio Grande do Sul, em outubro de 2004, o
procurador-geral de Justiça do Estado, Roberto Bandeira
Pereira, propôs uma ADIn-Ação Direta de Inconstitucionalidade para suspender as leis 1.329/03 e 1.382/03, do
município de Anta Gorda (RS), que autorizavam a contratação temporária de médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, agentes comunitários de saúde, além de fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro e assistente social. E levou. O prefeito defendeu a constitucionalidade da legisla-
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ção, alegando que contratava serviços de atendimento à
saúde da população, via convênios com a União e o Estado. Mas o magistrado entendeu que as contratações não atendiam a requisitos constitucionais de excepcionalidade (a regra
é o concurso público), temporariedade (em condutas permanentes não se justifica o anormal recrutamento) e determinabilidade temporal (estabelecimento de limite no tempo). E concluiu,
taxativo: “Ora, a solução de compromisso adotada entre o Executivo e o Legislativo de Anta Gorda não poderia afrontar a
Constituição.”
As leis estaduais que instituem cotas para negros (de
2001), deficientes (2003) e estudantes da rede pública
(2000) em instituições de ensino superior do Rio de Janeiro são consideradas inconstitucionais.pelo procuradorgeral da República, Geraldo Brindeiro. Em ADIn ajuizada
no Supremo pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), ele escreveu em seu parecer que “não existe lei complementar autorizando os estados a legislar acerca de diretrizes e bases da educação nacional”. E a cobrança de anuidades pelos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, são inconstitucionais? O artigo 149 da Carta Magna estabelece que compete, exclusivamente, à União instituir contribuições sociais
de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas. Da mesma forma, o Código Tributário Nacional, no artigo 97, incisos
II e IV, prevê que a instituição de tributos e sua majoração
somente poderão ser realizadas através de lei.
Cá para nós, Rousseau tinha ou não razão? Seu colega
brasileiro, o escritor Humberto de Campos, fornece subsídios a uma breve pausa para meditação. No ano de 1934,
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ele fabulava em À Sombra das Tamareiras: “Tehuam-Tsi –
respondeu Li-Tsing, Wen-Tchu não diz a verdade, é fácil a
um magistrado da tua sabedoria verificar que ele mente. A
propriedade de Wen-Tchu fica abaixo da que possuo. O
Yang-Tse-Kiang corre para o mar e não para as montanhas
da Kuen Lun. Para que o cesto que encontrei viesse das
águas do Wen-Tchu para as do meu arrozal, era preciso
que ele subisse a correnteza do rio. Li-Tsing – respondeu o
juiz, a experiência dos homens como tu nada tem com a
ciência dos magistrados como eu. Quando a Justiça quer,
os cestos sobem os rios, os peixes cantam nas árvores e os
pássaros fazem ninho no fundo do mar”. Pano rápido.
PROCURAM-SE LEIS LEGAIS
Numa análise histórica das leis questionadas no STF
(onde são julgadas as federais e estaduais) e nos Tribunais
de Justiça Estaduais (as municipais), chega-se ao seguinte
quadro estimativo: aproximadamente 80% nos municípios e 50% nos estados são declaradas inconstitucionais. As
federais se saem melhor – em torno de 20%. As explicações para esses altos índices são variadas. Vão do baixo
nível de conhecimento jurídico de nossos legisladores a
parlamentares que produzem normas conscientes de sua
inconstitucionalidade apenas com fins eleitoreiros. No caminho, passam, ainda, pela abrangência do documento (245
artigos e 70 disposições transitórias) e pelo chamado vício
de iniciativa, quando o autor da lei não tem competência
legal para legislar sobre determinado assunto, ou seja, usurpação de atribuições pertinentes a atividades próprias do
Executivo. “É grave a debilidade do parlamentar no que se
refere ao conhecimento da Constituição, lamenta Régis
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Fernandes de Oliveira, professor da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo. Mas há que se ponderar
que as casas congressuais são políticas. Logo, dependendo
da matéria que lhe é submetida, há uma sorte de pressões
que levam o parlamentar a ceder no aspecto jurídico para
atender ao político. O produto de seu trabalho está vinculado aos inúmeros interesses em jogo. Houve caso de buscar-se prorrogação de mandatos de prefeitos, visando à
coincidência de mandatos. Evidente seria a inconstitucionalidade, caso aprovado o projeto de reforma. Houve caso
fantástico de adulteração, quando, para atender a interesses momentâneos, a Constituição recebeu a emenda da
reeleição”. Põe fantástico nisso.
O professor, que é também desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está convencido
de que este seja um fenômeno tipicamente brasileiro, ressaltando que todos os países emergentes, com forte ebulição política, dotados de Constituição rígida e que precisam contornar interesses em conflito têm maior possibilidade de produzir normas inconstitucionais. “Ao Congresso é mais cômodo e, por vezes, interessante, transferir o
problema para o Judiciário do que criar problemas partidários. A inconstitucionalidade das leis é problema tipicamente de ordem jurídica interna dos países. Há casos de
decisões emanadas do Tribunal de Justiça da Comunidade
Européia em que países dele integrantes decidiram alterar
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suas constituições para adaptar-se às normas dos diversos
tratados subscritos internacionalmente. Normalmente, a
regra do Direito Internacional é de que os países permaneçam com sua soberania preservada”.
O princípio da exigência de compatibilidade das leis
ordinárias com o disposto na Constituição remonta à jurisprudência norte-americana. Com base no judicial review
of legislation, Rui Barbosa, que conhecia a fundo o pensamento político constitucional anglo-americano, defendia
ardorosamente a fiscalização da Constituição pelos tribunais. Em carta de 21 de maio de 1985, do exílio na Inglaterra, escrevia o nosso mais famoso jurista: “Se querem
fundar a onipotência real do Executivo, escudada na aparente onipotência real do Congresso, principiem por abolir virtualmente a Constituição, fechando os tribunais. Mais
vale acabá-los do que desonrá-los, convertendo-os em rabadilha do poder irresponsável”. E, rogando ao Supremo
Tribunal: “Vós fostes instituído para guarda dos direitos
individuais, especialmente contra os abusos políticos; porque é pelos abusos políticos que esses direitos costumam
perecer. Para amparar essa categoria de direitos contra os
excessos de origem particular, contra as invasões de caráter privado, não careceríeis dessa prerrogativa, a função
específica do vosso papel, que vos manda recusar obediência aos atos do Governo, ou às deliberações do Congresso,
quando contravierem à Carta Federal. Logo, senhores juízes, a circunstância de abrigar-se em formas políticas o
atentado não o subtrai ao vosso poder equilibrador, se uma
liberdade ferida, negada, conculcada pelo governo, se levanta diante de vós, exigindo reparação”.
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O Poder Legislativo no Brasil tem lá seus problemas
técnicos, é certo, mas seria reducionista atribuir, exclusivamente, às suas deficiências o elevado percentual de leis
anuladas por agredir a Constituição. “Até porque a inconstitucionalidade de uma lei não é uma propriedade natural
a ser descoberta, e sim resultado de uma decisão tomada
por pessoas que interpretaram o texto constitucional para
formar seu convencimento. Mais do que ao conteúdo das
leis em si, é importante chamar atenção para dois outros
fatores: como os cidadãos reagem às leis que são feitas no
país e de que forma os juízes atuam quando provocados
pelos cidadãos a manifestar-se sobre essas leis”. O raciocínio é do professor de Direito Constitucional da Fundação
Getúlio Vargas, Diego Werneck, para quem não se pode,
impunemente, colocar na Constituição coisas do tipo “todos têm direito à igualdade”, “o Estado promoverá a defesa do consumidor” ou “a ordem econômica funda-se na
valorização do trabalho humano”. Existe o risco, ainda que
positivo, de as pessoas levarem essas promessas a sério. A
afirmação expressa de que “eu tenho direito” a alguma
coisa é mais do que dizer “eu quero” ou “é importante
para mim”, ou mesmo “é importante para o país”. “Eu
tenho direito” quer dizer que aquilo precisa ser obedecido, independentemente do partido político que tenha maioria no Congresso ou de quem esteja na Presidência da
República. Werneck prossegue: “Tivemos essa grande
mudança de percepção: passamos a nos importar com o
que a Constituição diz. E é com base nisso que o Judiciário é chamado a atuar. O que antes era tomado como reivindicação política, ou seja, um caso para o Legislativo ou
para o Executivo, tornou-se questão jurídica. Então, pode-
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mos dizer que os cidadãos descobriram a Constituição e,
no caminho, o Judiciário. Quando afirmo, com base na
Constituição, que o Estado deve reconhecer um direito
meu, não estou simplesmente colocando mais uma questão na pauta política. O Estado me deve isso, que me foi
garantido em 1988. E o Judiciário tem o dever funcional
de responder a essas demandas.”
O PODER DOS PODERES
Sim, mas como o Judiciário passou a dormir com um
barulho desse? Não é da formação tradicional de um juiz
conceber a sua profissão como uma atividade política, no
sentido de que não lida diretamente com, por assim dizer,
a voz rouca das ruas. No entanto, inspirada pelo fôlego da
nova Constituição, foi pouco a pouco chegando aos tribunais toda uma geração de juízes preparada para trabalhar
com as normas constitucionais de maneira diferente. De
lá para cá, muitos juízes têm visto que a linha que separa o
jurídico e o político não é tão firme quando é preciso decidir, por exemplo, se uma lei que institui uma ação afirmativa viola ou não o princípio constitucional da igualdade.
Questões como essas podem ser avaliadas com base em
critérios constitucionais e, portanto, decididas também pelo
Judiciário. A expectativa da sociedade em relação ao Judiciário e a resposta dos juízes a essa expectativa, na avaliação de Diego Werneck, têm produzido um fenômeno
mundial conhecido como “judicialização da política”. Ou
seja, o Judiciário é cada vez mais chamado a resolver questões que antes só comportavam discussão na arena política. Trata-se de um ponto discutido por muitos juristas e
cientistas políticos no Brasil e lá fora. Os partidos políti-
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cos também passaram a relacionar-se com o Judiciário e o
Supremo de uma outra forma, pois aprenderam que direito e política superpõem-se em muitas das discussões constitucionais, e também recorrem cada vez mais ao STF.
Hoje, é certo que um partido derrotado na aprovação de
uma lei entre, logo após a sua promulgação, com uma
ADIn, sob a argumentação de que ela é inconstitucional.
Não é de estranhar-se, portanto, que a maior parte das
ações recebidas pelo Supremo venha sendo ajuizada por
partidos políticos.
Em suma, o controle de constitucionalidade virou um
meio de também se fazer política. “O ativismo judicial
vale-se do controle de constitucionalidade para ultrapassar
suas funções, aproveitando-o como forma de criar direito
novo, de fazer políticas públicas e, no caso brasileiro, de
balizar as relações entre os três Poderes de um modo geral.
Ou seja, o STF age não apenas como legislador negativo,
invalidando a legislação emanada pelos outros Poderes, mas
também como legislador de fato”, acrescenta a cientista
política Thamy Pogrebinschi, mestre em Teoria do Estado
e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Para ela, esse quadro revela processos de transformação da democracia brasileira bastante interessantes e que merecem ser refletidos.
E, nessa linha de raciocínio, engata uma fileira de indagações: a) por que, afinal, um deslocamento da soberania
popular do Legislativo para o Judiciário não pode ser bem-
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vindo? b) apenas porque os juizes não são eleitos? c) será
que, efetivamente, o accountability do Legislativo é maior
do que o do Judiciário por causa do sufrágio? d) isso tudo
não indica, na verdade, uma espécie de revisão dos limites
da democracia representativa, revelando uma crise muito
mais profunda? e) será que de fato o Judiciário não se
sente legitimado a agir assim mediante o descrédito que o
Legislativo vem progressivamente obtendo perante a população? Cartas para a professora. Pogrebinschi lembra que,
há pouco tempo, um ministro do STF alegou em entrevista que, de fato, o Supremo deve ampliar sua condição de
legislador positivo, pois a qualidade das leis elaboradas no
Brasil é ruim. Essa tese legitimaria os juízes a atuar pelos
legisladores, não apenas invalidando suas leis, mas criando
outras que acreditem ser mais eficazes. Juizes criando direito novo e estabelecendo políticas públicas não configura, afinal, um fato historicamente inédito. “O período da
chamada ‘Warren Court’ nos Estados Unidos – explica –,
quando a Suprema Corte norte-americana experimentou
um dos períodos de maior crescimento de seu poder judicial, registrando um aumento de 31% no total de atos normativos estaduais e federais invalidados em relação ao período anterior, serve para mostrar como esta tendência que
vivemos agora no Brasil pode ser democraticamente saudável e desejável”. De todo modo, é significativo o poder
envolvido na eliminação de uma lei a partir de uma interpretação da Constituição.
Vem dos EUA o exemplo preferido de nove entre 10
críticos do Direito Brasileiro. Durante o século passado, a
balança da Suprema Corte pendeu entre períodos de extremo ativismo – com propensão a interferir nas decisões dos
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poderes eleitos – a outros de grande reverência pelo Legislativo e pelo Executivo. A questão é que nem sempre a
opinião pública e a comunidade jurídica enxergam em um
alto grau de ativismo um sinal de “culpa” do Legislativo.
Melhor dizendo, o ativismo do Judiciário não é, necessariamente, uma coisa positiva em si. Um dos casos mais famosos de inconstitucionalidade nos EUA é, ao mesmo tempo, uma das ilustrações mais conhecidas de arbitrariedade
do Judiciário. No célebre caso “Lochner vs New York”
(1905), a Suprema Corte, à época muito comprometida
com a ideologia do liberalismo econômico, julgou inconstitucional uma lei estadual que estabelecia um limite de
horas semanais de trabalho para determinada categoria profissional. O Legislativo não poderia interferir na intocável
liberdade de contratação. Sob esta perspectiva, o critério
do número de leis declaradas inconstitucionais pode ser
muito relativo para criticar-se o Legislativo. Os precedentes firmados pela Suprema Corte na “Era Lochner” foram,
diga-se de passagem, um entrave às políticas do New Deal,
que tinham amplo apoio popular. Foi necessária muita pressão da sociedade – e dos outros poderes – para que a arraigada concepção liberal dos justices (ministros da Suprema
Corte) cedesse lugar às manifestações legítimas dos poderes eleitos. Essas são questões, como analisa Frederick
Schauer, professor da Faculdade da Kennedy School of
Government, de Harvard, de comparative trust (confiança
comparativa). Tradução: quem pouco confia no seu Legislativo e no seu Executivo, há de querer um Judiciário
mais ativo, arrojado, que declare inconstitucionais as leis
feitas pelos outros dois poderes com violação de direitos
constitucionais, inclusive. Na visão de muitos, este seria o
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caso do Brasil de hoje. Na de outros, se os poderes eleitos
têm legitimidade e nós confiamos no juízo que fazem sobre a compatibilidade entre seus projetos políticos e a Constituição, melhor seria um Judiciário low profile, que não
fosse levado a pronunciar-se, anulando com freqüência as
decisões políticas do Legislativo e do Executivo.
Considere-se que não existe “a” Constituição ideal, no
sentido aristotélico. “A Constituição é um plexo de normas
que dirige a sociedade em determinado momento histórico. Nada mais. No entanto, adverte Régis de Oliveira,
não pode petrificar a sociedade. Os interesses em jogo são
mutáveis, estão em constante evolução e não se restringem
a um universo de preceitos editados pelas forças dominantes em certo momento. A Constituição é um quadro que
contém princípios revelados por uma força dominadora.
Não se pode imunizá-la contra alteração posterior. O texto
constitucional deve ser flexível a ponto de permitir acomodações novas a novas exigências. Nada é imutável”. Já na
era pré-socrática, o filósofo Heráclito pregava que o universo é um contínuo vir a ser. Sob esta perspectiva, o mundo está em constante mutação e a sociedade deve adaptarse às transformações. Até um documento que sempre desempenhou adequadamente a sua função, pode, em determinado momento, deixar de atender às demandas da população. Defende-se que não há que se falar em inconstitucionalidade no caso de modificações adotadas em decorrência de necessidades histórico-sociais. Quando isso não
acontece, a Constituição torna-se apenas um instrumento
regulador de um ordenamento jurídico anacrônico. Os
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adeptos do aforismo de que prudência e caldo de galinha
não fazem mal a ninguém, entretanto, aconselham cautela
na hora de avaliar o que seria uma necessidade e, a partir
desse juízo axiológico, proceder ou não à adaptação do
texto constitucional. Esse cuidado é fundamental para que
a Carta Magna não fique ao sabor dos interesses das classes privilegiadas ou de autoridades legisladoras sem compromisso com a Justiça e o bem-estar social. De outro
modo, seriam incontáveis as emendas no texto constitucional sem base no estado democrático de direito. Por isso,
adota-se um sistema preventivo-repressivo dos atos em
desacordo com a Constituição.
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TUDO AO MESMO TEMPO AGORA
Ok, todas as Constituições mudam. Quando não se
muda a Constituição, muda-se de Constituição. A questão
é como se dá a mudança. Alguns mecanismos são informais, caso dos Estados Unidos. Ainda persiste o mito de
que a Constituição americana é estável e boa, porque registra apenas 20 emendas em mais de 200 anos de existência. Só que o Judiciário está mudando continuamente a
Constituição e de forma eficiente, pois o mesmo texto que
vigora há dois séculos é interpretado hoje como tendo um
novo significado, muitas vezes até contrário ao anterior.
Um bom exemplo disso é a cláusula equal protection from
the law, que, ao longo de cem anos, já foi interpretada pela
Suprema Corte como compatível com o regime de segregação racial, com a igualdade formal completa e com a
“discriminação positiva” das ações afirmativas. Tudo no
melhor estilo titânico. Apenas na última década, o conceito cruel and unusual punishment já mudou de significado duas ou três vezes. Há, também, os mecanismos formais, de mudança de texto. A tendência destes é a de ser
mais rigorosa, com o objetivo precípuo de resguardar a
hierarquia da Carta Magna, pois, do contrário, qualquer
lei ordinária posterior alteraria a Constituição, que se
tornaria irrelevante. No Brasil, o mecanismo típico é a
emenda constitucional. Mas existem também limites materiais – como o voto secreto, a separação de poderes e
os direitos fundamentais –, já que, para reformar a Constituição, é preciso respeitar as chamadas “cláusulas pétreas”, artigos que, na concepção do constituinte, refletem
o núcleo da identidade constitucional brasileira, que os
colocou fora da competência do Poder Legislativo para
emendar a Constituição.
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A interpretação das cláusulas pétreas está diretamente
relacionada à visão que se tem dos problemas do país. Juízes, parlamentares e presidente da República vão ler seu
compromisso com a Constituição à luz das necessidades
histórico-sociais, de olho no momento em que, na sua percepção, a Constituição começar a ficar fora de medida para
o país. Mas, aí, quem vai ser o intérprete privilegiado das
necessidades histórico-sociais em cada caso – o Legislativo, que pode emendar a Constituição, ou o Judiciário, que
tem a prerrogativa de julgar essas emendas inconstitucionais? O natural é que cada governo coloque as suas prioridades políticas na conta de necessidade histórico-social.
Não foi outra a linha de argumentação das emendas efetuadas no início do primeiro governo Fernando Henrique,
que abriram a ordem econômica nacional para o capital
estrangeiro e flexibilizaram a atuação estatal no processo
econômico. Foi essa, também, a alegação do governo Lula
ao defender a reforma da Previdência e a contribuição dos
inativos, inicialmente no Congresso, depois no STF.
No Brasil, o Judiciário tem um papel fundamental no
controle de constitucionalidade, mas só o exerce depois
que a lei já foi promulgada, ou seja, de forma repressiva. O
controle preventivo é realizado no Legislativo, dentro da
Comissão de Constituição e Justiça, e incide sobre projetos de lei e não sobre normas que já ingressaram no ordenamento jurídico. O presidente da República também pode
vetar projeto de lei que considere inconstitucional. Na França, por exemplo, o controle preventivo realizado por órgãos políticos – Legislativo e Executivo – é o mecanismo
dominante, uma herança da Revolução Francesa de idealização do Legislativo. O controle repressivo apresenta dois
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modelos clássicos. No primeiro, chamado difuso, adotado
pioneiramente pelos EUA, todo juiz tem o poder de declarar que uma norma é contrária à Constituição e, portanto,
não deve ser aplicada. Os juízes pronunciam-se sobre casos concretos, nos quais a solução do problema levado à
Justiça pelas partes depende de uma tomada de posição
prévia sobre a constitucionalidade da lei que seria aplicável ao caso. Já no modelo concentrado, um único órgão do
Judiciário tem o poder de realizar o controle de constitucionalidade, o que, normalmente, ocorre sem relação com
um caso concreto. Diz-se que o Tribunal Constitucional
analisa “em abstrato”, ou “em tese”, se esta ou aquela lei é
compatível com a Constituição. É o chamado modelo “austríaco”, por ter sido originalmente concebido e implementado na Áustria.
A forma pela qual se organiza o controle de constitucionalidade varia de país para país, de época para época.
Alguns confiam mais nos juízes, como é o caso dos Estados Unidos. Outros dão mais fé ao Legislativo, a exemplo
da sociedade francesa. Aqui, temos um pouco de Estados
Unidos, França e Áustria. Das duas, uma: isto será porque
confiamos em todos os três Poderes da República ou porque não confiamos o suficiente em nenhum deles? Agora,
só para embolar um pouco meio de campo, é bom lembrar
que o STF configura ao mesmo tempo a última instância
do controle difuso e o órgão que executa o controle concentrado e discute a constitucionalidade das leis em tese.
Como exemplo do primeiro caso, o Supremo julgou, recentemente, que não é inconstitucional a lei que autoriza a
penhora de bem de família do fiador. E, quase na mesma
época, decidiu em tese, exercendo sua competência de órgão de controle concentrado, que a proibição de nepotismo
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imposta pelo Conselho Nacional de Justiça ao Judiciário
não viola a Constituição. O controle difuso, na opinião de
Diego Werneck, é uma sombra para os governos, e com
motivos de sobra, porque a tendência deles nos últimos 20
anos tem sido a de operar sempre no limite da legalidade.
Não é à toa que, com as últimas ações relativas aos planos
econômicos da década de 90 sendo julgadas pelo STF, o
volume de novas ações tenha diminuído. Não que o Supremo, no controle concentrado, decida, necessariamente, sempre a favor do governo. O ponto é que, no Supremo, o resultado da decisão é mais controlável. São apenas
11 ministros, com os quais o governo pode tentar negociar, na base de “se o senhor decidir dessa forma, os cofres
públicos terão um prejuízo incalculável”. Porém, fica um
pouco mais complicado fazer isso com os mais de dez mil
juízes espalhados Brasil afora. Em todo caso, tudo leva a
crer que continuaremos a ter um sistema híbrido por um
bom tempo.
Mas, e as normas constitucionais inconstitucionais? A
Constituição dita os parâmetros para estabelecer quais
normas podem ou não ingressar no Direito do país. No
entanto, se não existe norma jurídica superior a ela e se foi
o constituinte originário de 1988 quem definiu seu conteúdo, como é possível que ele próprio seja fiscalizado com
base nesse mesmo parâmetro? Essa questão foi levantada
na ADIn 815 ajuizada no STF no início da década de 90.
Dizia-se que o dispositivo constitucional que estipulava os
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números mínimo e máximo de deputados que cada estado
da Federação teria no Congresso Nacional contrariava um
outro princípio adotado pelo constituinte – a igualdade
entre os brasileiros. Se o Acre tem uma população 20 vezes menor que a de São Paulo e direito ao mínimo de oito
deputados no Congresso, enquanto São Paulo está limitado a 70, então, proporcionalmente, o voto das pessoas no
Acre vale mais do que o voto das pessoas de São Paulo. No
caso, o Supremo declarou-se incompetente para decidir
sobre a constitucionalidade de normas constitucionais originárias. Afinal, como observou na ocasião o ministro
Moreira Alves, o constituinte deu ao Supremo a função de
guardião da Constituição, e não de fiscal das decisões que
ele próprio tomou. Em resumo, todas as normas constitucionais originárias, sem exceção, devem ser protegidas pelo
STF. Vai saber o que aconteceria se qualquer um pudesse
escolher um dispositivo constitucional e pedir ao Supremo
a remoção de um outro dispositivo que não o agrada...
A inconstitucionalidade pode ser dividida em formal,
quando as normas foram feitas por autoridades incompetentes (aspecto subjetivo), ou em desacordo com formalidades estabelecidas pela própria Constituição (aspecto objetivo); e material, quando o conteúdo da norma contradiz
o que prescreve a Constituição. Um caso clássico de inconstitucionalidade material no Supremo envolveu decreto de um governador do Distrito Federal que impedia a
utilização de carros de som em passeatas e manifestações
públicas. O governador seria, a princípio, formalmente competente para tomar esse tipo de decisão. Acontece que a
Constituição admite que todos têm o direito de reunir-se
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pacificamente. O Supremo decidiu que não se poderia simplesmente dar um passo atrás do direito assegurado pela
Constituição e impor limites excessivos à liberdade de reunião. O governador usou sua competência para editar uma
norma cujo conteúdo violava direitos fundamentais. Já a
inconstitucionalidade formal, acontece com bastante freqüência, muitas vezes por pura ignorância ou ousadia do
Legislativo ou do Executivo, que fazem leis fora do seu
âmbito constitucional de atuação. Mas, não tem lá muito
charme, pois não costuma despertar o tipo de discussões
acaloradas que problemas de liberdade de expressão ou de
direito à igualdade aguçam. Quem pode fazer normas gerais sobre trânsito? Quem tem competência para legislar
sobre direito processual ou penal? Ou propor um projeto
de lei estadual mudando o valor da remuneração do procurador-geral de Justiça e do governador? Em 2004 e 2005,
o Supremo declarou inconstitucionais algumas leis estaduais que regulavam bingos e loterias, tratando inclusive dos
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aspectos penais. Só que a competência para legislar sobre
esse assunto é claramente da União. A resposta para essas
questões está explícita nos artigos constitucionais que tratam de processo legislativo e definem as competências da
União, dos estados e dos municípios. Mas, às vezes, questões formais geram discussões muito mais complexas do
que a maioria das questões materiais.
SER OU DEVER SER, EIS A CONFUSÃO
Na década de 60, a ADIn, na época chamada de “Representação de Inconstitucionalidade”, foi concebida como
um instrumento muito restrito. Só podia ser proposta pelo
procurador-geral da República, que, ao contrário de hoje,
era totalmente vinculado ao Executivo, podendo ser demitido a qualquer momento. Com isso, era improvável que o
controle concentrado fosse utilizado para questionar uma
lei que interessasse ao Executivo. Mas a Constituição de
1988 democratizou o acesso ao Supremo, liberando à sociedade civil o direito de impetrar ADIn. “Isso significou
um avanço enorme para a democracia do país – afiança
Marcelo Baumann Burgos, professor do Departamento de
Sociologia da PUC-Rio e pesquisador do Cedes-Centro de
Estudos Direito e Sociedade, com trabalhos desenvolvidos
sobre o Judiciário e a magistratura. A difusão do controle
de constitucionalidade das leis, ampliando a sua comunidade de intérpretes, singulariza o Brasil em termos de processo democrático. O cidadão pode filiar-se a partido político, recorrer às suas associações representativas e discutir a constitucionalidade das leis.”
Ainda assim, há quem ache pouco. O jurista Fábio
Konder Comparato, por exemplo, no projeto de Constitui-
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ção que elaborou em 1985 a pedido do Partido dos Trabalhadores, inseriu artigo conferindo a todo cidadão legitimidade para propor ADIns junto ao Supremo. Perfeito.
Mas, já pensou como os ministros iriam analisar a avalanche de ações que receberiam, diariamente, de tudo que é
canto do país? Caos total. Em síntese, na interpretação de
Régis de Oliveira, o controle da constitucionalidade no
Brasil está equacionado de forma racional e justa. “Ocorre
é que o Congresso Nacional não tem cumprido com seu
papel de controle prévio através das Comissões especializadas. A melhoria de tal funcionamento seria essencial,
para evitar que tantos preceitos legais fossem questionados nos órgãos jurisdicionais do país.”
Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas o que será
que diz a ciência de Freud disso tudo? Na conferência
“Brasil e psicanálise”, em 1985, ou seja, em pleno calor
das discussões envolvendo a elaboração da atual Constituição, o sociólogo Gilberto Freire afirmava: “A primeira
Constituição republicana do Brasil foi exclusivamente jurídica, não tomou conhecimento do social e do econômico,
nem do circunstancialmente brasileiro. Por isso, foi uma
Constituição que vigorou totalmente fora da realidade brasileira. Rui Barbosa, o jurista da Constituição, por um lado;
o Brasil, para o outro”. No mesmo ano, durante o sarau
“O que é o Brasil”, realizado no Colégio Freudiano, a economista Maria da Conceição Tavares citava uma reunião
recente em que, além de intelectuais de variados segmen-
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tos, estavam presentes o jurista encarregado do direito
constitucional, Afonso Arinos, e líderes comunitários. “Resultado, todos os líderes comunitários, depois de ouvirem
o nosso jurista, disseram: não entendemos nada do que o
senhor disse. Resposta de Afonso Arinos: não se preocupem. Nós estamos ouvindo a voz do povo e entendemos o
seu silêncio. Eu farei a Constituição que lhes convém.”
Em bom e resumido português, nas palavras do psicanalista Plínio Leite dos Santos Junior, nossa Constituição
é formulada com o silêncio do cidadão. E justifica: “O
discurso jurídico não fala do ser, mas apenas do dever ser
– a norma. As leis objetivam fazer com que cada um cumpra o que deve ser. Há, então, uma anulação do outro
como sujeito desejante e a lei ocupa o lugar de agente do
discurso”. Simples assim. O terapeuta pondera que, como
a conquista das paixões populares reside no jogo das aparências, o discurso político não precisa significar coisa alguma, nem convidar à ação. “Ele se apóia sobre outros
pontos: palavras bem escolhidas, fórmulas impactantes,
frases equilibradas, uma certa capacidade de banalização
dos problemas, enfim, idéias gerais e generosas que personifiquem justiça social. Temos, então, de um lado, o Judiciário voltado para como o cidadão deve ser e, de outro, o
político a prometer dar à criatura algo que ela gostaria de
ter. O que se impõe é uma luta de interesses institucionais,
para o ‘bem do cidadão´. O sujeito fica aprisionado entre
a sedução política e o dever ser jurídico, mas não tem voz.
Leis são promulgadas, mas o suposto beneficiário delas
está alienado deste processo”. Esta situação produziria um
desinteresse no cidadão, explicando o descrédito nas leis
e, conseqüentemente, nas instituições. Pela teoria da alma,
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leis são criadas para ser transgredidas. Na progressão, quanto mais proliferam leis, mais numerosas são as transgressões. Se não há lei, sabe-se, não há pecado. “Não nos surpreende ver – conclui –, frente ao aumento de leis, a violência substituir o consenso, os delitos criminais e sexuais
proliferarem, a calúnia e a difamação tornarem-se uma das
regras da vida pública, sem falar em milícias privadas como
as associações de ‘legítima defesa’. O cidadão é desrespeitado quando, afrontosamente, o Judiciário mostra-se tão
pouco independente em relação ao Legislativo e ao Executivo. É uma forma de desqualificá-lo. Na medida em que
todo ser humano está constantemente dividido entre o reconhecimento do seu desejo e o desejo de reconhecimento, as pulsões que o movem são obrigadas, para encontrar
satisfação, a voltar-se para a existência do outro. Só o outro pode assegurá-lo de seu lugar na ordem simbólica social.” Mas que não pague o justo pelo pecador.
CONSTITUCIONALISSIMAMENTE:
DURAM LEQUES E A SEDA DOS LEQUES
Poder-se-á dizer que o Código Tributário Nacional é
lei perfeita? A reverência ao excelso documento justifica
a mesóclise, mas a resposta é que alguns renomados tributaristas vislumbram imperfeições no texto, contradições em alguns dispositivos e obscuridade em outros.
Como lembra o tributarista Condorcet Rezende, do Escritório Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, nem
mesmo seus autores julgaram haver feito trabalho legislativo perfeito. “Tanto é que um deles, uma semana depois
de publicado o Código, já se confessava arrependido de
haver concordado, por exemplo, com a redação do inciso
II do art.111, que trata da interpretação das leis que concedem isenção fiscal”.
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Agora, num país em que é alto o percentual de textos
legais declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, é de fato surpreendente que nesses 40 anos
de vigência do CNT não se haja tachado de inconstitucional nenhum de seus 218 artigos. Considerado um dos
maiores especialistas em Direito Tributário e Constitucional do país, Ives Gandra da Silva Martins tem insistido
nesse aspecto para demonstrar a excelência do trabalho
produzido por Rubens Gomes de Sousa e Gilberto de
Ulhôa Canto. Estes juristas, mesmo concentrando sua
atuação na área tributária, dominavam ainda vários outros ramos jurídicos, como o constitucional, o civil, o
comercial e o administrativo. Condorcet Rezende atribui
a honrosa exceção à particularidade de o Código ter sido
elaborado sem objetivos políticos, da mesma forma como
sua aprovação pelo Congresso Nacional se deu sem maior interferência de interesses específicos dessa natureza.
Ele argumenta que, “se nos ativermos à terminologia utilizada, atualmente, para identificar casos de inconstitucionalidade, podemos afirmar que o CTN só poderia ter
sido julgado inconstitucional em relação à Constituição
de 1946 e, especialmente, em relação à Emenda Constitucional nº18/65, à sombra da qual ele foi elaborado”.
Isso porque entendem a doutrina moderna e os tribunais
que só há inconstitucionalidade quando há violação de
princípio ou regra em lei promulgada na vigência de determinada Constituição. Quando a discordância ocorre
em Constituição promulgada posteriormente à vigência
da lei, prefere-se dizer que a mesma não foi “recepcionada” pelo novo texto constitucional. Pois bem, depois da
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entrada em vigor do CTN, foram promulgadas duas Constituições: a de 1967 e a de 1988. Entretanto, nenhum dos
dois textos constitucionais deixou de, digamos, dar boasvindas e estender o tapete vermelho ao Código.
A título de curiosidade, a Receita Federal lançou em
1996 o “Pequeno Dicionário da História dos Impostos”.
Ali, ficamos conhecendo algumas pérolas da legislação tributária brasileira. Em 1600, criou-se o imposto chamado
de “isenção até o fim do mundo”, com o objetivo de auxiliar o Mosteiro de São Bento, em São Paulo – que, como
se sabe, existe até hoje. Já entre 1630 e 1738, era cobrado
o “conchavo das farinhas” do povo baiano, que tinha de
contribuir com um prato de farinha para alimentação das
tropas que lutavam contra os holandeses invasores. A guerra, um belo dia, acabou, mas o imposto continuou a ser
devidamente cobrado. E, por volta de 1730, existia um
tributo que atendia pelo apelido de “chapins da princesa”,
e que se destinava a cobrir as despesas com sapatos das
mulheres da corte em Portugal. Dessa, o povo filipino escapou, pois só a coleção de pares de Imelda Marcos...
E, contam, um pequeno comerciante no interior do
Brasil, resolveu impressionar os fregueses de sua loja de
leques e artefatos de seda com uma livre adaptação do brocardo latino “Dura lex, sed lex”. Afixou à porta de seu
estabelecimento uma placa com a garantia solene: “Duram leques e seda dos leques”.
monica@insighnet.com.br
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ão basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar! É o que dizem os críticos de programas de transferência
de renda. Difícil discordar! Políticas de transferência de renda por si sós não resolvem o problema da
pobreza e da desigualdade social, sabemos todos. Não se discute que políticas de emprego, de geração de
renda ou de desenvolvimento sejam necessárias para que as famílias mais pobres superem as condições
que as tornaram elegíveis para programas de transferência de renda.
Na realidade, se todas as outras políticas estivessem dando os resultados desejados, não haveria necessidade de
políticas de transferência de renda porque não haveria pobreza. Pelo menos, não em um nível que tornasse necessário
lançar mão de medidas de caráter emergencial, tal como programas de transferência de renda. Não precisamos apresentar
estatísticas para ver que este não é o caso do Brasil. Aqui, alguma transferência de renda é necessária, inclusive para que
a camada mais baixa da população tenha sua sobrevivência garantida – pois é disto que se trata tendo em vista o critério
de elegibilidade e os valores dos benefícios – enquanto espera que outras políticas gerem os resultados satisfatórios.
Quanto se deve expandir um programa dessa natureza? Por quanto tempo seus beneficiários devem permanecer no
programa? Respostas a essas questões são empíricas e não de princípios. Precisamos de uma avaliação mínima das
carências existentes e do impacto das políticas existentes.
Nossa intenção neste artigo é contribuir para essa discussão. Com base nos resultados de um survey sobre acesso a
serviços e políticas públicas que foi aplicado aos 40% mais pobres da cidade de São Paulo, analisamos os programas
existentes – dos governos federal, estadual e municipal – tomados apenas como transferência de renda, ou seja, sem
considerar os demais aspectos envolvidos em sua concepção. Verificamos que esses programas, ainda que bem direcionados para as camadas mais pobres, estão longe de atingir toda a população elegível. A hora, portanto, não seria de
discutir a saída, mas a entrada.
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MAPA 1

Distribuição espacial das macro-regiões
Município de São Paulo, 2000
TABELA 1

Renda domiciliar per capita segundo macro-regiões
Município de São Paulo, 2000

Regiões

Renda domiciliar per capita
(R$ 1,00 de julho de 2000)

Renda domiciliar per capita
(em salários mínimos)

Média

Desvio padrão

Média

Desvio padrão

1.700,15

743,64

11,26

4,93

Intermediária

601,37

276,88

3,98

1,83

Periférica

321,72

142,38

2,13

0,94

Município

697,29

648,33

4,62

4,29

Central

Fonte: Microdados da Amostra do Censo Demográfico 2000, IBGE.

Fonte: Microdados da Amostra do Censo Demográfico 2000, IBGE.

O SURVEY
O survey, realizado em novembro de 2004, é representativo da população de baixa renda – 40% mais pobres, ou seja, com
renda familiar inferior a R$ 1.100,00 – residente na cidade de São Paulo.1 Com o objetivo de verificar a importância da área
residencial no acesso dessa população a políticas públicas, o município foi dividido nas três regiões – central, intermediária e
periférica – definidas com base em dados socioeconômicos referentes às áreas de ponderação do Censo Demográfico de 2000.2
A tabela 1 mostra as informações sobre a renda familiar per capita média em cada uma dessas regiões. A distribuição espacial
dessas regiões está representada no Mapa 1.
Em cada uma dessas áreas, foi selecionada uma amostra em dois estágios. No primeiro estágio, foram sorteadas áreas de
ponderação com probabilidade proporcional ao número de domicílios; no segundo, foram selecionados domicílios dentro de
cada uma das áreas de ponderação sorteadas. A amostra de 1.500 entrevistas, com 500 domicílios sorteados em cada um dos três
tipos de macro-região. Foi feita amostragem por cotas de acordo com idade, posição no domicílio e renda mensal domiciliar
(abaixo e acima de R$ 520,00 mensais).3 Somente chefes de domicílio ou cônjuges foram entrevistados, e, quando necessário,
forneceram informações sobre os outros membros da família. Os questionários aplicados foram geocodificados e endereçados
por meio do CEP, de forma a manter o sigilo dos entrevistados e possibilitar o cruzamento de informações do survey com
informações oriundas de outras fontes.
1. O survey foi realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM-CEBRAP/CEPID-FAPESP), em parceria com o IBOPE, em novembro de 2004, e além da
política de transferência de renda analisou o acesso da população a outras políticas sociais como saúde, educação, etc.
2. Áreas de ponderação são unidades geográficas formadas por agrupamentos mutuamente exclusivos de setores censitários. São utilizadas para a aplicação dos
questionários da Amostra do Censo do Censo Demográfico do IBGE.
3 Essas cotas foram definidas a partir de uma análise de dados da PNAD 2002.
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ACESSO A PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NA CIDADE DE SÃO PAULO
Em 2004, 19% da população pobre de São Paulo tinham acesso a pelo menos um dos programas de
transferência de renda existentes, seja do governo municipal, estadual ou federal. Dentre os que recebiam
dinheiro de algum programa, 50% declararam receber do programa Renda Mínima, da prefeitura de São
Paulo; 24% recebiam dos programas federais, o Bolsa Família ou Bolsa Escola4, além do auxílio-gás,
erradicação do trabalho infantil etc; e 6% do programa estadual Renda Cidadã. Finalmente, cabe destacar que
20% das famílias beneficiárias declararam receber benefícios de mais de um programa.
O acesso a esses programas de transferência não é uniformemente distribuído nas diferentes regiões da
cidade. Como mostra a tabela abaixo, nas áreas de periferia, que concentram a população de mais baixa
renda, o acesso é maior. Na área central, a mais rica, o acesso é ligeiramente superior ao das áreas intermediárias, mas sem dúvida se deve aos bolsões de pobreza encontrados nas áreas mais degradadas do Centro
da cidade, especialmente nos cortiços.
Tudo isso indica que os programas são direcionados de fato para as áreas mais pobres da cidade.
Vejamos agora se atingem de fato as camadas mais baixas da população mais pobre. Ou, como querem
alguns, se há “vazamentos”. O ponto mais importante a ser destacado é que do total de famílias que recebem
algum tipo de transferência de renda, 63% têm renda familiar per capita de até meio salário mínimo e 32%
entre meio e um salário mínimo. Ou seja, 95% dos que têm acesso ao programa são de fato os mais pobres
e estão dentro dos critérios de elegibilidade dos diferentes programas.
Além disso, o impacto desses programas na renda dos seus beneficiários não é desprezível: corresponde a 14% de sua renda total. E esse impacto é maior entre as famílias com menor renda familiar: a transferência corresponde em média a 21% da renda. Desagregando esses dados por tipo de programa, verificamos
que o Programa Bolsa Família era responsável por 15,2% da renda total daqueles que o recebiam; que o
Renda Mínima participava com 15,7%; o Renda Cidadã, com 11,9%, e o Bolsa Escola, com 8,4%. Tudo isso
se torna ainda mais importante se consideramos que na década de 90 a situação de emprego dessa camada
da população foi extremamente deteriorada: enquanto em 1991, 54% dos 40% mais pobres de São Paulo
tinham emprego formal, em 2004, essa parcela caiu para apenas 30% (Cebrap, 1991, 2004).
Todas as iniciativas juntas, no entanto, ainda estão longe de atender a toda a população elegível. Em
2004, a cobertura dos programas de transferência de renda existentes ainda era muito baixa: chegava a
apenas 28% da população com menos de meio salário mínimo per capita.
4. Após o período de realização do survey o programa Bolsa Escola foi incluído dentro do Programa Bolsa Família.

TABELA 2

Acesso a programas de transferência por região
Município de São Paulo, 2000

Recebe recursos de
programas de governo

Tipo de região
Periférica

Intermediária

Central

Total

Não

78,0

87,4

86,9

81,3

Sim

22,0

12,6

13,1

18,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: CEM-Cebrap. Survey de acesso da população mais pobre de São Paulo a Serviços Públicos. Novembro de 2004.
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DETERMINANTES DO ACESSO A PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Para analisar o impacto de diversos fatores no acesso da população pobre paulistana a programas de transferência
de renda, utilizamos o modelo estatístico – CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detector). Os resultados
obtidos por meio dessa técnica são representados em um diagrama, denominado “árvore de CHAID”, que mostra os
fatores associados ao acesso a programas de governo de forma hierárquica. Ou seja, nos primeiros “ramos da árvore”
são apresentados os fatores mais fortemente associados e sucessivamente os que se mostram mais relevantes para o
recebimento de recursos de programas distributivos.
Usando esse método, testamos o efeito das seguintes variáveis na determinação do acesso aos programas de
transferência de renda: 1. Região de Residência;; 2. “Ambiente local”, medido pela renda média do responsável do
domicílio em um raio de três quilômetros ao redor do domicílio entrevistado;5 3. Domicílios localizados ou não em
favelas ou áreas próximas (100m)6; 4. Freqüência a atividades associativas religiosas, distinguindo apenas duas
categorias, os que freqüentam quinzenalmente e os que freqüentam com intervalo maior do que quinzenalmente ou
não freqüentam 5. Freqüência a associações não-religiosas, também com duas categorias, mas com intervalo de um
ano; 6. Influência ou não de acontecimentos políticos sobre a vida do entrevistado; 7. Preferência por partido político.7
Os resultados são apresentados na Figura 2.
5. Com a criação dessa variável procuramos testar o impacto da microssegregação sobre o acesso a políticas públicas, avaliando o peso das características do entorno de cada área de ponderação – especialmente renda e escolaridade. A variável foi construída por meio de ferramentas de geoprocessamento, com base nos setores censitários de 2000.
6. Essa variável também foi construída por meio de ferramentas de geoprocessamento, através do cruzamento da base de favelas desenvolvidas pelo CEM
(ver Marques, Torres e Saraiva, 2003) com os dados do survey. Devido a problemas no endereçamento dos questionários do survey (que foi realizado
somente com base no CEP dos domicílios entrevistados), optou-se por considerar os domicílios localizados dentro de um raio de 100 metros das áreas
de favela.
7. O percentual de pessoas que declarou preferência por algum partido foi de 41,3%, dos quais 27% declararam simpatia ao PT e 8% declararam
simpatia ao PSDB. Os demais, devido à baixa declaração de preferência, foram agregados.
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FIGURA 2

Modelo de CHAID para o indicador de programas de transferência de renda
Renda fmiliar per capita
Recebeu
18,7%

Até 0,5 SM

Mais de 0,5 SM a 1 SM

Mais de 1 a 2 SM

Recebeu
27,8%

Recebeu
18,0%

Recebeu
6,4%

Partido político pelo qual declarou preferência

Cor do responsável/cônjuge

Idade do responsável/cônjuge

PT/PSDB

Outros/nenhum

Recebeu
43,1%

Recebeu
20,8%

Branca/amerela Preta/parda
Recebeu
10,1%

Recebeu
22,1%

Masculino

Feminino

Não

Sim

Recebeu
80,8%

Recebeu
61,8%

Recebeu
28,6%

Recebeu
18,8%

Idade do responsável/cônjuge

Idade do responsável/cônjuge

Menos de
50 anos

Mais de
50 anos

Menos de
50 anos

Mais de
50 anos

Recebeu
28,4%

Recebeu
21,4%

Recebeu
12,6%

Recebeu
4,8%

Fonte: CEM-Cebrap. Survey de acesso da população mais pobre de São Paulo a Serviços Públicos. Novembro de 2004.
Nota: Nível de Significância de 5%.
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Como seria de se esperar, o fator mais importante para diferenciar o beneficiário dos programas de transferência
de renda é a renda familiar per capita: são as famílias com até meio salário mínimo os maiores beneficiários dos
programas existentes. As famílias com esse nível de renda representam 63% do total de beneficiários. Não há
ocorrência de beneficiários entre as famílias com renda per capita superior a dois salários-mínimos. Isto mostra que
os “vazamentos”, além de pouco significativos (5% como vimos antes) não beneficiam as camadas mais altas entre
os mais pobres, mas sim as intermediárias.
Considerando o grupo de beneficiários com menos de meio salário mínimo de renda per capita (primeiro “galho”
à esquerda da árvore acima), o fator mais relevante para o acesso dessas famílias é a preferência pelo PT ou pelo
PSDB. Esses partidos, no universo dos pesquisados, contaram com as maiores proporções de declarações de
preferência: 27% e 8%, respectivamente. A influência da preferência por esses partidos no acesso da população de
mais baixa renda a esses programas tem duas explicações. A primeira é de natureza técnica e está relacionada com a
maior preferência por esses partidos: como o programa para a análise de CHAID tende a otimizar o número de casos,
o PT e PSDB foram agregados em uma única categoria. A segunda explicação é substantiva: essa variável pode estar
captando o impacto das políticas que tiveram destaque na administração municipal mais recente, inclusive o próprio
programa de renda mínima ou a expectativa da população em relação ao candidato eleito para a prefeitura. Não
podemos, porém, avaliar essas hipóteses devido à inexistência de dados sobre as preferências partidárias existentes
previamente.
Dentre as famílias que têm preferência partidária pelo PT ou pelo PSDB, o sexo do responsável pelo domicílio é
o fator mais importante: os domicílios chefiados por mulheres tendem a ter maior acesso. Dentre os que não
declararam preferência partidária, os moradores de favelas são os que têm menor acesso a programas de renda. Ou
seja, o local de moradia discrimina negativamente. Por razões a serem investigadas, há alguma dificuldade de
inclusão dos moradores em favelas nos programas existentes. Finalmente, dentre as famílias que não estão localizadas em áreas de favela, aquelas com chefes mais jovens – que geralmente concentram mais crianças – têm mais
acesso a programas do que domicílios chefiados por pessoas mais velhas. Esses resultados também são coerentes a
algumas exigências dos diferentes programas, aplicáveis às famílias mais jovens.
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Considerando agora os domicílios que possuem renda per capita entre meio e um salário mínimo (ver no meio do
primeiro ramo do diagrama) verificamos que a cor do responsável/cônjuge é o principal determinante do acesso ao
programa. Dentre os domicílios chefiados por pessoas brancas, por sua vez, a idade do responsável é a variável mais
relevante, com famílias jovens tendo mais acesso a esses programas.
Já entre as famílias com renda superior a um salário mínimo (no extremo direito do diagrama) a idade do responsável
é a variável mais importante: há maior acesso nos domicílios com chefes mais jovens que tendem a ter maior presença
de crianças. Assim, esse resultado pode estar refletindo a exigência de crianças e adolescentes na família em alguns dos
programas, como por exemplo, o Renda Mínima, o Bolsa Escola e o Bolsa Família.
RESUMO DA ESTÓRIA
Em primeiro lugar, cabe enfatizar que o “vazamento” é pequeno e, quando ocorre, atinge as “bordas”, ou seja, as
faixas de renda imediatamente acima das linhas de pobreza definidas pelos programas. Pode parecer óbvio, mas é
importante que se destaque que a renda é o fator determinante para o acesso ao programa. Os valores recebidos, por sua
vez, são um importante componente da renda da população pobre, especialmente das camadas mais pobres (abaixo de
meio salário mínimo), correspondendo a 20% da renda por elas auferidas.
Além disso, o maior acesso de famílias chefiadas por mulheres e negros e de famílias mais jovens é inteiramente
coerente com os critérios de elegibilidade e as diretrizes de alguns dos programas. Dentre os que estão em uma mesma
faixa de renda, os programas beneficiam os grupos mais vulneráveis. Os moradores de favela, no entanto, são discriminados de forma negativa. As razões disso merecem ser mais bem investigadas.
O fator político conta no acesso aos programas de renda, mas não como se esperaria se tomássemos a identificação
a esses partidos como alguma forma de acesso privilegiado a seus políticos. Se assim fosse, deveríamos observar
exatamente o oposto, ou seja, maior “vazamento”. Se a identificação partidária for considerada como retorno a políticas
implementadas ou como expectativa de políticas a serem implementadas no futuro (a pesquisa foi feita após uma eleição
municipal), pode-se argumentar que os partidos tiveram esse retorno exatamente porque o programa está sendo
implementado de forma adequada. O que temos, portanto, é o que os cientistas políticos chamam de voto retrospectivo
ou prospectivo. Ou nada mais nada menos do que o resultado do funcionamento da democracia eleitoral.
argelina@uol.com.br
hgtorres@uol.com.br
renatambichir@yahoo.com.br
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os países latino-americanos, a abundância
de problemas socioeconômicos severos e as
igualmente sérias restrições financeiras exigem dos seus respectivos governos não apenas a produção de um número significativo
de políticas públicas eficazes, mas também
que tal produção se dê no menor tempo e ao menor custo
possível. Por outro lado, a expectativa é que tais políticas
públicas sejam produzidas sob regras democráticas, i.e.,
dando ampla oportunidade de acesso aos diferentes interesses no sistema político e conferindo-lhes poderes para
influenciar o processo de produção de políticas públicas.
Assim, o grande desafio das democracias latino-americanas consiste em produzir soluções para as suas mazelas
sociais e, ao mesmo tempo, consolidar suas instituições de
representação e de tomada de decisão.
As quatro democracias do Cone Sul – Argentina, Brasil, Chile e Uruguai – são governadas atualmente por presidentes reconhecidamente “de esquerda” – Kirchner, Lula,
Bachelet e Tabaré Vázquez, respectivamente. Pode-se presumir, portanto, que a agenda social seja prioritária nesses
países, ao menos no que diz respeito às preferências dos
seus governantes. Mas para que as políticas públicas do
presidente saiam do papel é necessária sua aprovação por
uma maioria no Congresso. Isto posto, a pergunta que nos
colocamos é a seguinte: em que medida o estado atual das
relações Executivo-Legislativo favorece ou não a aprovação da agenda presidencial em cada um desses países? Em
outras palavras, quais são as condições de governança nas
democracias do Cone Sul?
Governança diz respeito à capacidade de governar, o
que, em termos muito gerais, significa, primeiro, definir
objetivos e, segundo, tomar decisões e implementar ações
com vistas a alcançar aqueles objetivos. Em particular, nos
interessa aqui um aspecto específico da governança: a capacidade do sistema político de produzir decisões ou políticas públicas. São dois os principais fatores que afetam
esse aspecto da governança: a distribuição dos poderes legislativos entre o presidente e o Congresso, e o grau de
divergência entre os atores políticos detentores de poder
de veto, especialmente o presidente e a tendência majoritária no Legislativo. No que se segue, faremos uma breve
descrição desses dois fatores em cada uma das democracias do Cone Sul para, então, ordenarmos esses países de
acordo com o nível de governança.
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Argentina, Brasil, Chile e Uruguai diferem significativamente no que diz respeito à extensão dos poderes legislativos do presidente, vis-à-vis os do Congresso. O arsenal de
poderes legislativos do presidente argentino é bastante restrito, porém muito eficaz. Não possui a prerrogativa de exclusividade na iniciativa de proposições concernentes a matérias administrativas nem financeiras, tal como observado
nos demais países do Cone Sul. Também não possui o direito de pedir urgência para matérias iniciadas por ele. Os
congressistas, por sua vez, têm ampla liberdade para alterar
a proposta de orçamento do presidente. Por outro lado, o
presidente tem poder de decreto, o que na prática anula o
poder de veto do Legislativo. Tem também forte poder de
veto, tendo em vista que este pode incidir sobre partes específicas das propostas legislativas e que sua derrubada requer
maioria qualificada de 67% nas duas Casas legislativas.
O presidente brasileiro conta com um conjunto bem
mais amplo de poderes legislativos. Ele conta com a prerrogativa de exclusividade na iniciativa de proposições legislativas concernentes a matérias administrativas e financeiras. Possui o direito de pedir urgência para matérias
dele originadas. Sua proposta de orçamento beneficia-se
do fato de os parlamentares não poderem aumentar despesas sem indicarem a devida origem dos recursos. Tal como
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o presidente argentino, também possui poder de decreto
(o mecanismo das medidas provisórias), porém com a restrição de que eles precisam ser ratificados pelo Congresso
para continuarem válidos. Seu poder de veto, no entanto,
é bem mais limitado porque pode ser derrubado por maioria absoluta em sessão conjunta do Congresso.
O presidente chileno também tem um conjunto extenso de poderes legislativos, porém bem menos eficazes. Tem
exclusividade na iniciativa de proposições legislativas concernentes a matérias administrativas e financeiras. Pode
solicitar que sua proposições sejam apreciadas com urgência pelo Legislativo. No que diz respeito à proposta de
orçamento, aos parlamentares é vedado apresentar emendas que impliquem aumento das despesas. Não usufrui,
entretanto, o poder de decreto. Por outro lado, tem o mo-
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nopólio na convocação de plebiscitos, algo único entre os
casos estudados. Tal como no caso argentino, o presidente
chileno pode vetar total ou parcialmente os projetos oriundos do Legislativo, sendo estes derrubados por maioria
qualificada de 67% nas duas Casas.
Por fim, os poderes legislativos do presidente uruguaio
são similares aos do presidente chileno, porém mais eficazes porque o primeiro pode declarar unilateralmente urgência para matérias de seu interesse. O poder de veto,
por outro lado, diferencia-se do caso argentino e chileno
pelo fato de a maioria qualificada ser de 60%, também nas
duas Casas legislativas.

D

o ponto de vista da governança, o crucial a respeito da distribuição dos poderes legislativos é a
capacidade institucional que ela confere ao presidente para implementar sua agenda de políticas públicas. Nesse sentido, o poder de decreto assume
destaque, tendo em vista que é o único que permite ao
presidente legislar sem a necessidade da aprovação de uma
maioria congressual. A urgência, a iniciativa exclusiva e as
restrições institucionais à ação dos parlamentares sobre a
proposta de orçamento, embora confiram vantagens estratégicas ao presidente no processo decisório, não são suficientes para fazer valer a preferência deste, uma vez que,
ao fim e ao cabo, não eliminam a necessidade de uma
maioria parlamentar favorável à iniciativa presidencial.
Esses três recursos institucionais são, por sua vez, mais
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importantes que o poder de veto que, embora importante
para que o presidente possa proteger sua agenda das iniciativas congressuais, não tem caráter proativo. Com base
nesses argumentos, sugerimos, na tabela 1, uma ordenação dos poderes legislativos dos presidentes das democracias do Cone Sul.

C

lassificamos o poder legislativo do presidente argentino como “alto” e superior aos demais pelo
fato de ele contar com poder de decreto e forte
poder de veto, uma combinação que lhe dá capacidade para mudar unilateralmente o status quo legal e, ao mesmo tempo, para proteger o novo ordenamento legal de eventuais “contra-ataques” dos legisladores. O presidente argentino é seguido na escala de poderes legislativos pelo presidente brasileiro, que classificamos como detentor de poder
“médio para alto” devido ao fato de também ter poder de
decreto, mas com restrição, e poder de veto apenas fraco.
Também classificamos os poderes do presidente uruguaio
como “médio para alto”. Embora ele não tenha decreto,
pode, a qualquer momento e de forma unilateral, acelerar a
votação das suas iniciativas no Congresso, eliminando assim a possibilidade de um “veto de gaveta” por parte do
Legislativo. O presidente uruguaio leva pequena vantagem
em relação ao brasileiro no processo orçamentário e, diferentemente deste, detém forte poder de veto. Finalmente, o
presidente chileno é, a nosso ver, quem detém menos poderes legislativos porque, a despeito do seu forte poder de veto
e dos seus poderes orçamentários, ele não tem poder de
interferir diretamente no processo legislativo. Por isso, nossa classificação para o caso chileno é “baixo para médio”.
Passemos para a análise das preferências dos atores de
veto. A caracterização do grau de divergência entre o Exe-

cutivo e o Legislativo requer que suas preferências por
políticas públicas sejam avaliadas levando-se em conta o
status quo legal. A nosso ver, são dois os temas centrais de
políticas públicas nos países em foco: a política econômica
e a política externa. No primeiro caso, os extremos são
definidos por políticas que rejeitam/aceitam completamente
o receituário ortodoxo do FMI (o chamado Consenso de
Washington), especialmente a maior disciplina fiscal e a
redução dos gastos públicos. No segundo caso, os extremos são definidos por políticas voltadas à promoção de
tipos distintos de processos de integração regional: de um
lado, uma integração restrita à livre circulação de produtos e investimentos (no caso, o objetivo da Alca) e, do
outro, uma integração mais ampla, incluindo a livre circulação de mão-de-obra (no caso, o objetivo do Mercosul).

TABELA 1

Poder legislativo do presidente – Argentina, Brasil, Chile e Uruguai
Argentina

Brasil

Chile

Uruguai

Poderes
proativos

Decreto

Decreto qualificado
Pedido de urgência
Iniciativa exclusiva

Pedido de urgência
Iniciativa exclusiva

Urgência unilateral
Iniciativa exclusiva

Poderes
reativos

Veto total e parcial,
maioria de 2/3

Veto total e parcial,
maioria absoluta

Veto total e parcial,
maioria de 2/3

Veto total e parcial,
maioria de 3/5

–

Parlamentares não
têm liberdade para
aumentar despesas

Parlamentares não
têm poder para
aumentar despesas

Parlamentares não
têm poder para
aumentar despesas

Alto

Médio p/ alto

Baixo p/ médio

Médio p/alto

Poderes
orçamentários
Poder legislativo
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FIGURA 1

Distribuição dos partidos argentinos – Cámara de Diputados, 2006
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FIGURA 2

Distribuição dos partidos brasileiros – Câmara dos Deputados, 2006
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FIGURA 3

Distribuição dos partidos brasileiros – Senado, 2006

O
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corre, no entanto, que o posicionamento dos
partidos a respeito dessas questões não é independente: a observação casual dos programas
dos principais partidos políticos desses países
sugere fortemente que aqueles que rejeitam o receituário neoliberal defendem o Mercosul contra a Alca, e viceversa. Portanto, para efeito de simplificação, decidimos
reduzir essas duas dimensões a apenas uma: o eixo esquerda-direita. Nesse caso, a esquerda reflete total rejeição do receituário neoliberal e da Alca, e a favor do
Mercosul, enquanto a direita reflete total aceitação de
políticas econômicas neoliberais e da Alca, contra o
Mercosul.
O grau de conflito entre o Executivo e o Legislativo,
tomando como referência suas posições políticas no eixo
esquerda-direita na Argentina, no Brasil, no Chile e no
Uruguai, é objeto da análise a seguir.
O presidente argentino, Néstor Kirchner, é favorável
tanto ao afastamento gradual do receituário ortodoxo do

6,1%

PSDB

PTB

PFL

18,5%

4,9%

19,8%

FMI, com ampliação progressiva dos gastos sociais, quanto à consolidação do Mercosul, contra o modelo atual da
Alca. A facção do Partido Justicialista que apóia o presidente, e que presumivelmente tem as mesmas preferências, detém 58,3% das cadeiras do Senado, incluindo assim o legislador mediano daquela Casa. Na Câmara de
Diputados, porém, a facção do presidente detém apenas
uma maioria relativa, de cerca de 46,5% das cadeiras. Não
obstante, conforme ilustrado na figura 1,1 essa facção ocupa a posição mediana no eixo esquerda-direita, o que significa dizer que, qualquer que seja a decisão dos deputa1. As figuras 1 a 5 ilustram o posicionamento relativo dos partidos (e
seus respectivos percentuais de cadeiras) ao longo do eixo esquerdadireita. O legislador mediano (e seu partido) é aquele para o qual não
mais que metade dos demais legisladores estão alinhados tanto à sua
direita quanto à sua esquerda. Consideramos que a relação entre o
presidente e o legislador mediano é convergente quando suas posições no eixo são muito próximas. Se não, ela é divergente. A divergência é absoluta quando o presidente e o legislador mediano desejam
políticas opostas, e relativa quando desejam políticas diferentes mas
na mesma direção.
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dos a respeito de uma policy qualquer ao longo daquele
eixo, ela nunca será contrária ao posicionamento da facção
do presidente. Portanto, porque as preferências do presidente e da sua facção muito provavelmente coincidem, e
porque o legislador mediano nas duas Casas legislativas
pertence àquela facção, classificamos o posicionamento dos
atores políticos argentinos como convergente.
O presidente brasileiro, Lula, é favorável à implementação temporária de uma política parcialmente consistente
com a ortodoxia do FMI, mas com ampliação progressiva
dos gastos sociais. Tal como Kirchner, é favorável à consolidação do Mercosul e contra o modelo atual da Alca. O
partido do presidente, o PT, detém apenas 16% e 15% das
cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente. Tal como ilustrado nas figuras 2 e 3, as posições
medianas na Câmara e no Senado são ocupadas por legisladores do PMDB, partido este que está à direita do presidente, ocupando o centro do espectro político.

E

mbora seja consensual que, considerando os posicionamentos dos legisladores do PMDB, este partido encontra-se no “centro”, sabe-se também que
esse perfil ideológico é mais disperso que os dos
demais partidos grandes. Embora a magnitude da dispersão dentro do PMDB seja desconhecida, devido à distribuição das cadeiras entre os partidos pender para a direita, tanto na Câmara quanto no Senado, é muito provável
que a posição mediana naquelas duas Casas seja ocupada
por legisladores da ala mais à direita do partido, tendo em

FIGURA 4

Distribuição dos partidos chilenos – Cámara de Diputados, 2006
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FIGURA 5

Distribuição dos partidos chilenos – Senado, 2006
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FIGURA 6

Governança – Argentina, Brasil, Chile e Uruguai

vista a participação desse partido na coalizão majoritária e
de centro-direita que governou o país entre 1995 e 2002.
Embora de difícil classificação, avaliamos que, neste caso,
o posicionamento do presidente e do Congresso é relativamente divergente.

N

o caso do Chile, a presidenta Michelle Bachelet é
favorável à implementação de políticas econômicas ortodoxas, mas com aumento progressivo de
políticas sociais compensatórias. Diferentemente dos demais presidentes, ela é favorável a acordos comerciais tanto com o Mercosul quanto com a Alca. Essas preferências são diferentes das do partido da presidente, o
socialista (PS). O PS declara, em seus documentos oficiais, preferência por políticas econômicas que promovam
mais igualdade e por uma política externa que vise à integração latino-americana. A posição mais centrista da presidente, que é endossada pelo seu partido, decorre do interesse em manter a coalizão com os democratas-cristãos
(PDC), que ocupam o centro do espectro político e cujo
poder de barganha, por isso, é alto.
A coalizão pré-eleitoral da presidenta, a Concertación,
tem maioria absoluta nas duas Casas legislativas (54% na
Cámara e 53% no Senado), sendo as posições medianas

nas duas Casas ocupadas pelo membro mais à direita da
coalizão, o PDC, tal como ilustrado nas figuras 4 e 5.
Embora sejam substanciais as diferenças programáticas
entre os partidos que ocupam os extremos da coalizão (o
PS e o PDC), o interesse comum em mudar o status quo
herdado da era Pinochet, da direita em direção ao centro,
tem garantido a longevidade e estabilidade do “contrato”
da coalizão. Deve-se ter em mente que, antes do governo
Bachelet, apenas nos anos 1998-2001 a Concertación teve
maioria nas duas Casas legislativas, embora esteja no governo desde 1989. Todavia, conforme o status quo se aproxima do centro, diminui o conjunto de políticas que são de
interesse comum do PS e do PDC, e, por isso, a tendência
é que o primeiro partido tente incluir na agenda de governo propostas mais propriamente de esquerda que, no entanto, contrariam as preferências do segundo. Por conta
desta última observação, classificamos o posicionamento
dos atores políticos chilenos como convergente, mas tendendo à divergência relativa.
O presidente Tabaré Vázquez, do Uruguai, é favorável à implementação temporária de uma política parcialmente consistente com a ortodoxia do FMI, com ampliação progressiva dos gastos sociais. Tal como Kirchner e
Lula, é favorável à consolidação do Mercosul e contra o
modelo atual da Alca. Sua coalizão pré-eleitoral, a Frente
Amplio, tem maioria absoluta nas duas Casas legislativas
(51,5% na câmara baixa e 55% na alta), ocupando assim a
posição mediana do Legislativo. Muito embora a Frente
Amplio apresente um número elevado de facções internas
(tal como os partidos uruguaios tradicionais), sua organização interna é bastante institucionalizada (diferentemente daqueles partidos). Um aspecto organizacional importante para a amenização das diferenças intracoalizão é o
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fato do processo de seleção do seu candidato presidencial
ter levado em conta as preferências de todas as facções.
Por isso, a despeito da fragmentação da Frente Amplio, podese supor que as preferências do presidente Vázquez e da
sua coalizão são equivalentes, o que nos permite classificar
o posicionamento dos atores de veto uruguaios como convergente.
Em resumo, portanto, encontramos, na Argentina e
no Uruguai, um alinhamento de preferências plenamente
favorável à governança. No Chile, não há como saber se o
alinhamento ainda é plenamente favorável, mas a tendência é certamente no sentido de deterioração. Por fim, o
presidente brasileiro é quem enfrenta a pior situação entre
os quatro, com um alinhamento mais precário.

E

stamos, agora, em condições de comparar objetivamente os níveis atuais de governança de Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Para tanto, construímos um mapa bidimensional que classifica
níveis de governança como função tanto do grau de convergência entre o Executivo e o Legislativo, quanto dos
recursos institucionais que aquele detém. Assim, a governança é máxima quando as preferências do presidente e do
Legislativo são convergentes e aquele tem alto poder institucional (quadrante superior direito), e mínima quando as
preferências divergem absolutamente e o presidente tem
baixo poder institucional (quadrante inferior esquerdo).
Entre os níveis mínimo e máximo, existe uma gradação de
níveis de governança que depende, primeiro, da configuração de preferências e, segundo, das regras institucionais. A figura 6 ilustra essa comparação.
O atual governo argentino desponta como o caso de
maior nível de governança, seguido bem de perto pelo atual
governo uruguaio. Um pouco mais abaixo, mas ainda em
uma alta posição na escala de governança, está o recémempossado governo chileno. Por último, em posição intermediária na escala, está o atual governo brasileiro.
Que conclusões mais gerais podemos tirar da análise
feita até aqui? A nosso ver, pelo menos três pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, percebe-se que a faixa
de absoluta divergência encontra-se vazia, o que significa

INTELIGÊNCIA
que não há nos casos analisados perspectivas sérias de ingovernabilidade. As conseqüências deste fato não devem
ser subestimadas: até pouco tempo, dizia-se da impossibilidade de governos de esquerda em nosso continente por
conta da inclinação, em geral, conservadora do Legislativo. Contudo, o que se observa ao longo dos últimos anos é
um contínuo avanço da força parlamentar dos partidos de
esquerda e centro-esquerda, ampliando, por conseguinte,
o espaço de negociação entre governo e Congresso no sentido de implementar políticas redistributivas. É bom lembrar que o impasse entre presidente, em geral de inclinação mais progressista, e Legislativo caracterizou os casos
de interrupção da democracia na América do Sul em passado não muito distante.
Em segundo lugar, o que deve variar são o ritmo e a
intensidade das mudanças. Mais ágil na Argentina e no
Uruguai, mais lento e pleno de idas e vindas no Brasil e
no Chile. Ademais, cabe destacar os fatores dinâmicos
existentes em cada país. No caso brasileiro, uma eleição
presidencial se avizinha e, embora o presidente Lula seja
favorito à reeleição, não se sabe até que ponto o prognóstico atual se mantém inalterado e muito menos se conhece a distribuição de cadeiras entre os partidos. No caso
chileno, é possível que ocorra alguma deterioração nas
relações entre os socialistas e os democrata-cristãos à
medida que a presidenta Bachelet tentar avançar o sinal
em direção de políticas de combate à desigualdade e de
integração regional.
Por último, é importante ressaltar que a agenda econômica dos países do Mercosul e, naturalmente, em menor
medida, do Chile depende cada vez mais do que acontece
nos países vizinhos e, neste particular, o Brasil ocupa papel central. Dizer que uma agenda provável de esquerda,
na qual se encontra incluída a questão da integração regional, avançará em ritmo mais lento em nosso país significa, de alguma forma, que a mesma agenda avançará em
ritmo igualmente lento nos demais países, a despeito da
configuração ideológica dos governos e Congresso, e da
retórica e ações intempestivas das novas lideranças de esquerda na América Andina, exemplos de Hugo Chávez e
Evo Morales.
fsantos@iuperj.br
acir.almeida@uol.com.br
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RAPHAEL DE ALMEIDA MAGALHÃES
ADVOGADO

O BRASIL TEM, NESTA HORA, UMA CONFORTÁVEL POSIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SUAS CONTAS EXTERNAS,
CONDICIONALIDADE QUE NOS TORNOU, AO LONGO DO TEMPO, VULNERÁVEIS À PRESSÃO DOS INTERESSES DOS MERCADOS. ESTA PRESSÃO SE CARACTERIZA PELO SUPERÁVIT COMERCIAL CONSISTENTE E
REPETIDO, DECORRENTE DA ELEVAÇÃO CONSTANTE DOS PREÇOS DAS COMMODITIES NO MERCADO
INTERNACIONAL – DETERMINADA PELA FORTE E SÓLIDA PRESSÃO COMPRADORA, EXERCIDA, SOBRETUDO, PELA CHINA –, DO RAZOÁVEL GRAU DE DIVERSIFICAÇÃO NA PAUTA DE EXPORTAÇÃO, INCLUINDO
PRODUTOS SEMI-INDUSTRIALIZADOS E INDUSTRIALIZADOS, E PROJETANDO, ATÉ O FIM DO ANO, UM
PROVÁVEL SUPERÁVIT COMERCIAL EM TORNO DE US$ 40 BILHÕES. OUTRO FATOR QUE EVIDENCIA A
PRESSÃO DOS INTERESSES DE MERCADO É O INGRESSO CRESCENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, AINDA
QUE DE CURTO PRAZO (NÃO HÁ NENHUMA RESTRIÇÃO QUANTO À ENTRADA E SAÍDA DE CAPITAIS)
ATRAÍDO PELA EXAGERADA REMUNERAÇÃO OFERECIDA PELOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA,
COM ALTO RENDIMENTO E LIQUIDEZ ABSOLUTA, VERDADEIRA MOEDA FINANCEIRA.
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ESTA SITUAÇÃO ÚNICA DO PAÍS EM SUAS CONTAS EXTERNAS PERMITIU AO GOVERNO BRASILEIRO LIQUIDAR A SUA DÍVIDA COM O FMI, CONTRAÍDA DURANTE A FORTE CRISE CAMBIAL OCORRIDA ÀS VÉSPERAS DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2002, E PAGAR, ANTECIPADAMENTE, OS TÍTULOS EMITIDOS PELO
GOVERNO APÓS A MORATÓRIA BRASILEIRA DE 1987 (OS DENOMINADOS BRADIES QUE CIRCULAVAM
NO MERCADO AMERICANO), DE TAL MANEIRA QUE A DÍVIDA EXTERNA BRUTA DO GOVERNO É HOJE
INEXPRESSIVA E O PASSIVO CAMBIAL LÍQUIDO (DESCONTADAS RESERVAS EXTERNAS) CAMINHA PARA SE
TORNAR FAVORÁVEL AO PAÍS. A QUASE TOTALIDADE DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA ATUAL É DE
RESPONSABILIDADE, EXCLUSIVA, DE EMPRESAS, ALGUMAS POUCAS PÚBLICAS, A MAIORIA PRIVADA, SOB
CONTROLE DE CAPITAIS NACIONAL OU ESTRANGEIRO.

É VERDADE QUE A ENTRADA DE DÓLARES E O SALDO NA BALANÇA COMERCIAL, ASSOCIADA AO
ESTA VALORIZAÇÃO DA MOEDA ESTIMULA
IMPORTAÇÕES, DESESTIMULA EXPORTAÇÕES, ANTECIPA A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, ACELERA
A REMESSA DE LUCROS E DIVIDENDOS E, EVENTUALMENTE, A REPATRIAÇÃO DE CAPITAL, MOVIMENTOS QUE PODEM VIR A PRESSIONAR O ESTOQUE DE RESERVAS CAMBIAIS DO PAÍS. MAS, NÃO
OBSTANTE, TUDO INDICA QUE CHEGAREMOS AO FINAL DO ANO COM US$ 75 BILHÕES DE RESERVAS, EM COMPARAÇÃO COM OS ATUAIS US$ 55 BILHÕES.
REGIME DE CÂMBIO FLUTUANTE, APRECIAM O REAL.
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ESTAS RESERVAS CONSTITUEM-SE EM SÓLIDO PATAMAR QUE AMPLIA O RAIO DE MANOBRA DO GOVERNO
PARA MODIFICAR A POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA MESMO DIANTE DE UMA PROVÁVEL REAÇÃO DOS
MERCADOS, TANTO INTERNO QUANTO EXTERNO, CUJOS INTERESSES, DE RESTO, ESTÃO ENTRELAÇADOS. O DESEJADO CRESCIMENTO ECONÔMICO É QUE PRESSIONARÁ ESTRUTURALMENTE O CÂMBIO.
SERÁ VIA CRESCIMENTO ECONÔMICO QUE O REGIME DE CÂMBIO FLUTUANTE, POR SEU EFEITO PENDULAR AUTOMÁTICO, EXERCERÁ SUA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E DEPRECIARÁ O REAL, RELANÇANDO, DE
NOVO, AS EXPORTAÇÕES E INIBINDO AS IMPORTAÇÕES.

NESTE CENÁRIO, SERIAM RECOMENDADAS AS SEGUINTES POLÍTICAS PÚBLICAS:
• EXPLORAR AS OPORTUNIDADES DE PREÇO E MERCADO PROPORCIONADAS PELA DEMANDA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, DEFININDO-SE O PAÍS COMO PRINCIPAL SUPRIDOR DE ALIMENTOS NO MERCADO INTERNACIONAL. DESTA FORMA, O BRASIL ASSUMIRIA A POSIÇÃO DE LÍDER ABSOLUTO NO RANKING
DAS NAÇÕES FORNECEDORAS DE ALIMENTOS E PRODUTOS MANUFATURADOS DA CHAMADA “CADEIA DE
PROTEÍNA”;
• CARACTERIZAR O PAÍS COMO PRINCIPAL SUPRIDOR DOS MERCADOS DE BIOCOMBUSTÍVEL, DE FONTE
RENOVÁVEL E NÃO POLUENTE (ETANOL COMO BIODIESEL);
• APROVEITAR O BOOM DO COMÉRCIO INTERNACIONAL PARA NELE CONSOLIDAR E AMPLIAR A POSIÇÃO
BRASILEIRA, DIVERSIFICANDO, AINDA MAIS, A PAUTA DE EXPORTAÇÃO E OS MERCADOS, MEDIANTE
ATUAÇÃO ORGÂNICA DO ESTADO NO PROCESSO, COM METAS E OBJETIVOS DEFINIDOS. OS ATORES DO
SETOR PRODUTIVO, PÚBLICOS E PRIVADOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, DEVEM SER CLARAMENTE
CONVERTIDOS EM AGENTES EXECUTIVOS DESTA POLÍTICA;
• IDENTIFICAR PRODUTOS INDUSTRIAIS QUE POSSAM SER FABRICADOS E DESENVOLVIDOS PELA INDÚSTRIA BRASILEIRA EM CONDIÇÕES DE COMPETIÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL, DE FORMA A CONCENTRAR INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DESTES PRODUTOS E USAR A CAPACIDADE EMULADORA DO ESTADO, INCLUSIVE, NA SUA FUNÇÃO DE AGENTE COMPRADOR E FINANCIADOR
DE BENS E SERVIÇOS;
• CONVERTER O BRASIL EM EXPORTADOR DE RECURSOS DE ORIGEM FLORESTAL DE MÚLTIPLO USO,
EM SINTONIA COM O CONCEITO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – FUNDAMENTO DESTA
POLÍTICA –, ENFATIZANDO A INTENSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO
EM ESCALA EMPRESARIAL COMPETITIVA.
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EM PARALELO, E PARA GARANTIR A EXPANSÃO PLANEJADA DAS EXPORTAÇÕES, INVESTIR, ORGANIZADA E
– FERROVIÁRIA, RODOVIÁRIA E PORTUÁRIA – MELHORANDO A COMPETITIVIDADE, NO MERCADO INTERNACIONAL, DOS PRODUTOS BRASILEIROS EM
RELAÇÃO AOS SEUS EVENTUAIS CONCORRENTES.

SELETIVAMENTE, EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

ESTA VISÃO ESTRATÉGICA, SOBRETUDO EM RELAÇÃO AO BIOCOMBUSTÍVEL E AOS PRODUTOS ALIMENTARES E FLORESTAIS, EXIGIRÁ ESTREITA COLABORAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E OS AGENTES PRIVADOS, E
DEVERÁ CONSIDERAR A NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO DOS PEQUENOS E
MÉDIOS AGRICULTORES, DISTRIBUINDO TERRA, PODER E RIQUEZA, GEOGRAFICAMENTE DISSEMINADOS.
ESTA ESTRATÉGIA TERÁ AINDA DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E AMPLIAR O EMPREGO ASSALARIADO.

DO

PONTO DE VISTA DO

ESTADO,

OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS PARA IMPLEMENTAR

ESTA ESTRATÉGIA SERIAM A EMBRAPA, COMO CENTRO DE UMA REDE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO; O

MINISTÉRIO DA REFORMA AGRÁRIA E DO MEIO AMBIENTE; A
PETROBRAS, COMO PAPEL CENTRAL, NA PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO
PROGRAMA DE BIOCOMBUSTÍVEL, DE FONTES ALTERNATIVAS RENOVÁVEIS E NÃO-POLUENTES; O
BNDES, O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONÔMICA, COMO INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO; O MINISTÉRIO DE INFRA-ESTRUTURA, REFORMULADO, COMO
INVESTIDOR E EXECUTOR DOS PROJETOS DE LOGÍSTICA; E UM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AO QUAL SE SUBORDINARIAM TODOS OS BANCOS FEDERAIS, OPERANDO,
COM ABSOLUTA TRANSPARÊNCIA, A ARTICULAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA.
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ESTA ESTRATÉGIA SUPÕE QUE O ESTADO RECUPERE E EXERÇA, EFETIVAMENTE, SUA CAPACIDADE DE
DECIDIR E INVESTIR, O QUE IMPLICA A RUPTURA RADICAL COM OS PRESSUPOSTOS DA ESTRATÉGIA
RESTRITIVA E INIBIDORA ATUALMENTE RESERVADA AO ESTADO, NA ÁREA ECONÔMICA, ABRINDO CAMINHO PARA QUE OS AGENTES PRIVADOS EXPLOREM AS OPORTUNIDADES OFERECIDAS PELA ECONOMIA
BRASILEIRA, IDENTIFICANDO ONDE SE SITUAM AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO PAÍS E PROMOVENDO
OS NECESSÁRIOS INVESTIMENTOS.

A DETERMINAÇÃO DE ROMPER ESTE PARADIGMA INIBIDOR SE EXPLICITARÁ PELA SIMPLES REALOCAÇÃO DAS
VERBAS ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS A COMPOR O SUPERÁVIT PRIMÁRIO E AO PAGAMENTO DOS JUROS.

A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2007 ESTIMA UMA RECEITA DE CERCA DE R$ 560 BILHÕES, DOS
4,23% DO PIB, CERCA DE R$ 80 BILHÕES, SÃO ESTERILIZADOS NA
RUBRICA SUPERÁVIT PRIMÁRIO E OUTROS R$ 180 BILHÕES SÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS
JUROS DA DÍVIDA INTERNA. TUDO SOMADO, SÃO R$ 240 BILHÕES DESVIADOS DE SUA FINALIDADE
DE FINANCIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE PRECÍPUA DO ESTADO, COMO OS DE
SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E INFRA-ESTRUTURA FÍSICA.
QUAIS O CORRESPONDENTE A
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QUANTO À QUESTÃO DA DÍVIDA INTERNA, AS AÇÕES PROPOSTAS SERIAM A REDUÇÃO MAIS ACELERADA DA S ELIC, ISTO É, DA TAXA QUE REMUNERA OS TÍTULOS PÚBLICOS , E O CONTROLE SELETI VO DO FLUXO DE CAPITAIS EXTERNOS DE CURTO PRAZO, MESMO QUE POR DETERMINADO TEMPO,
ATÉ QUE O MERCADO SE ACOMODE À REDUÇÃO DOS JUROS . TAMBÉM SERIA RECOMENDÁVEL O
DESATRELAMENTO DA TAXA SELIC , QUE REMUNERA OS TÍTULOS PÚBLICOS, DA TAXA DE JUROS
QUE O B ANCO C ENTRAL UTILIZA PARA REGULAR A LIQUIDEZ DO MERCADO . O UTRA MEDIDA
FUNDAMENTAL SERIA A EXTINÇÃO DA COBERTURA CAMBIAL PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS ,
QUE PODERIAM ABRIR CONTAS EM MOEDA ESTRANGEIRA NO EXTERIOR. ESTAS CONTAS CONTINUARIAM SENDO RESERVAS DO PAÍS , MAS EVITARIAM , SE INTERNADAS , A EMISSÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
PARA COMPRA DAS DIVISAS GERADAS PELOS EXPORTADORES .

A CORREÇÃO DO DESVIO FUNCIONAL DESTAS DUAS RUBRICAS ORÇAMENTAIS É FUNDAMENTAL. POIS OS
VULTOSOS RECURSOS LIBERADOS SERIAM INVESTIDOS NO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
TANTO NA ÁREA SOCIAL COMO NA ECONOMIA FÍSICA, O QUE ABRIRIA O CAMINHO PARA INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS, COMO NECESSÁRIOS, EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS E EM SAÚDE, ASSIM COMO EM
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA PRIORITÁRIOS, TUDO COM GRANDE IMPACTO SOBRE O EMPREGO FORMAL E A COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DA ECONOMIA BRASILEIRA.
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OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PORTANTO, JÁ EXISTEM. TRATA-SE, APENAS, DE LIVRÁ-LOS DOS GRILHÕES DAS RESTRIÇÕES DE ORDEM MONETÁRIA, CALIBRANDO JUROS E CÂMBIO CONFORME AS MEDIDAS SUGERIDAS, E REORIENTANDO A SUA APLICAÇÃO, COM IMPACTO DECISIVO SOBRE O FUTURO DO
PAÍS. COMO SUBPRODUTO DE GENEROSOS PROGRAMAS SOCIAIS, NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E
HABITAÇÃO, O DESEMPREGO SERIA DRASTICAMENTE REDUZIDO COM EFEITOS POSITIVOS SOBRE A VIOLÊNCIA URBANA E AS CONTAS DA PREVIDÊNCIA.

EM PARALELO, O ESTADO PRECISARIA SER REESTRUTURADO E REORDENADO. DESDE A SUA SUPERESTRUTURA MINISTERIAL, ATRAVÉS DE UMA REFORMA ADMINISTRATIVA QUE AUMENTE A SUA EFICÁCIA
OPERACIONAL, ATÉ DETALHES ESPECÍFICOS, QUE PASSAM PELA DEFINIÇÃO DAS CARREIRAS DO SERVIDOR
PÚBLICO, DESDE A FORMA DE SEU INGRESSO, PROMOÇÃO E REMUNERAÇÃO, RESPEITADOS, SEMPRE, O
PRINCÍPIO DO MÉRITO, ATÉ FORMAS MAIS MODERNAS E EFICAZES DE CONTROLE DO GASTO PÚBLICO.

rhamadv@alternex.com.br
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Nada melhor para um homem que boa esposa, e nada pior que uma ruim1.
Pórfiro em Eusebius, PREPARAÇÃO EVANGÉLICA
Ou como, quando Hesiod disse “para um homem – homem mau”, Semonides tomou este
sentimento para si próprio... e o alterou da seguinte forma: “um homem – homem mau”.
7 Stobaeus, Antologia
De Semonides:
No começo o deus2 fez mentes femininas diversificadas.3 Uma mulher ele criou a partir
de uma porca de pelos longos. Na sua casa tudo fica fora do lugar, coberto de lama e
espalhado pelo chão, e ela própria sem banho, vestida com roupas sujas, permanece no
estrume e engorda.
Uma outra o deus fez de uma raposa cruel, trata-se de uma mulher perita em tudo.
Nada que seja ruim escapa à sua observação, nem mesmo o que é bom, visto que frequentemente se refere ao último como ruim e ao anterior como bom. O seu humor varia de
acordo com as circunstâncias.
1. Para outras fontes do fragmento e para passagens paralelas ver fr. 1 Pellizer - Tedeschi
2. I.e., Zeus (cf. vv 72, 96).
3. Alguns preferem, “Fez a mente feminina diferente (da masculina).”
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Outra vem de uma cadela, geniosa, a mãe todinha. Ela quer ouvir tudo e
saber de tudo e espionando e se movimentando sorrateiramente por toda parte
ela gane mesmo sem ver ninguém. Um homem não consegue impedi-la com
ameaças, nem mesmo se num momento de raiva ele quebrasse os seus dentes
com uma pedra, nem falando com ela calmamente ele o consegue, nem mesmo
se acontecer dela estar sentada entre convidados, ao contrário, ela continua
ganindo, e a respeito disto nada pode ser feito.
Outra os deuses do Olimpo confeccionaram da Terra e a entregaram aleijada
ao seu homem porque tal mulher não sabe nem o que é ruim nem o que é bom.
A única coisa que sabe fazer é comer. E sempre que o deus manda um inverno
rigoroso, ela treme de frio e chega sua cadeira para mais perto do fogo.4
Outra vem do mar, mulher de mente dupla. Um dia ela está entusiasmada e
feliz, quem a vir assim a elogiará: “Não há mulher melhor que esta em toda a
humanidade, e nem mais bela”. Mas no outro dia ela está insuportável até de se
olhar, ou de se chegar perto; aí ela demonstra raiva, é impossível chegar perto
dela, tal como uma cadela quando está com seus filhotes, implacável e em conflito com todos, tanto os amigos quanto os inimigos. Assim como o mar frequentemente fica calmo, inofensivo, motivo de grande alegria para os marinheiros na estação do verão, mas também frequentemente se enfurece, agitado pelas
ondas que se quebram fazendo barulho, da mesma forma é o temperamento
deste tipo de mulher. O mar é de natureza variável5.
4. Se a emenda de Schneidewin é aceita, a mulher-terra é ainda mais inerte: “Nem mesmo se o
deus manda um inverno rigoroso sente ela frio e chega sua cadeira para mais perto do fogo.”
5. A fala sofreu variadas emendas e é eliminada por alguns. Veja H. Lloyd – Jones, Fêmeas da
espécie (Londres 1975) 72-73 e Pellizer – Tedeschi 129-30.
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Outra vem de um asno cor de cinzas (?) que é objeto de repetidas chibatadas. Quando obrigada e repreendida com rigor, ela
com dificuldade consente tudo e executa tarefas de forma razoável. Mas enquanto isso ela come o dia inteiro e a noite inteira,
num cômodo à parte e também junto à família. E da mesma
forma ela aceita qualquer parceiro que apareça no que diz respeito a fazer amor.6
Outra vem da fuinha, trata-se de uma pobre coitada,digna de
pena já que não há nada relacionado a ela que seja bom, desejável,
prazeroso ou cativante. Ela é louca pelo leito do amor, mas embrulha o estômago do homem que está a seu lado. Ela causa muito mal aos vizinhos com seus roubos, e ela frequentemente devora animais sacrificados que deixaram de ser queimados.
Outra é uma égua procriada, elegante e de crinas longas. Ela
empurra para cima dos outros tarefas serviçais e problemas, ela
se recusaria a pôr as mãos numa moenda, levantar uma peneira,
jogar o estrume para fora de casa ou ficar próxima ao fogão, uma
vez que evita fuligem. E ela força um homem a ser seu amante.7
Duas vezes ao dia, ás vezes três, ela se lava e se unge com essências, e sempre usa o cabelo penteado e comprido; enfeitado com
flores. Mulher como esta é uma bela visão para os outros, mas
para o homem que a tem por esposa ela é uma praga, a menos
que ele seja algum tirano ou portador do cetro cujo coração se
apraz com coisas deste tipo.
6. O significado parece ser o de que o apetite sexual dela é tão grande quanto
o seu apetite por comida, e da mesma forma indiscriminada.
7. I.e., um homem não consegue resistir à sua beleza, entretanto ele pode
desaprovar muito o seu comportamento. De acordo com alguns a frase é
irônica: “E ela faz de um homem o amigo da Necessidade.”
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Outra vem do macaco. Esta é definitivamente a pior praga que Zeus deu ao
homem. Seu rosto é extremamente feio; tal mulher é objeto de gargalhadas para
o povo quando vai à cidade. Ela tem pescoço curto, se movimenta de modo
esquisito, não tem ancas e é toda pernas. Ah, pobre do homem que abraça tal
praga. Ela conhece todos os truques e todos os planos, exatamente como um
macaco. Ela não se importa que se riam dela e não faria bem algum a ninguém,
ao contrário, ela fica de olho em tudo e planeja todos os dias como conseguir
causar o maior mal possível.
Outra vem da abelha. O homem a quem ela couber é um homem de sorte
pois culpa alguma recai sobre ela sozinha. Sob sua orientação o trabalho dele
prospera e cresce; e ela envelhece apaixonada por um marido afetuoso, mãe de
uma família bonita e distinta. Ela se sobressai dentre todas as mulheres e uma
graça divina a circunda. Ela não sente prazer em estar entre as mulheres quando
elas conversam sobre sexo. Mulheres como esta são as melhores e as mais sensatas, as quais Zeus concede ao homem como favor.
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Mas por artimanha de Zeus todas as outras espécies existem e permanecem entre os
homens. Porque a maior praga que Zeus já criou é esta – as mulheres; se elas parecem de
alguma forma beneficiar aquele que as possui, justamente para eles é que elas constituem uma
praga. Pois todo aquele que vive (?) com uma mulher jamais passa um dia inteiro de bom
humor ou rapidamente expulsa de casa a “Fominha”, uma companheira hostil, inimiga dos
deuses. E quando quer que um homem pareça estar se divertindo muito em sua casa, ou por
dispensa divina ou por bondade do homem, ela critica e veste seu capacete para iniciar uma
batalha. Pois onde há uma mulher, os homens não podem prontamente dar boas-vindas sequer a um estranho que tenha vindo à casa.8 Digo-lhes uma coisa, a mulher que parece mais
respeitável é justamente aquela que comete os maiores ultrajes. Enquanto seu marido fica de
boca aberta,9 os vizinhos se deliciam em ver como ele também está equivocado. Todo homem terá o cuidado de elogiar sua própria esposa, mas encontrará defeito na dos outros. Nós
não nos damos conta de que vivemos as mesmas situações. Pois esta é a maior praga que
Zeus criou, e ele colocou ao nosso redor grilhões inquebráveis em sinal de cativeiro, desde
que Hades recebeu aqueles que lutaram a favor de uma mulher.10
8. I.e., nem mesmo um vizinho.
9. Uma boca aberta pode denotar falta de atenção (por descuido ele não percebe como ela se comporta) ou
ingenuidade (ele é tão ingênuo que não acredita no comportamento dela) ou um desejo intenso (ele está tão
apaixonado por ela que fica cego diante de sua verdadeira natureza).
10. Via de regra suposto ser Helena. Muitos consideram o poema incompleto, supondo que pelo menos um
(em grego) veio a seguir. Isto é possível mas não definitivo.

POESIA GRECO-IÂMBICA DO SÉCULO VII AO SÉCULO V A.C.
Harvard University Press, London, England, 1999
Editada e traduzida por Douglas E. Gerber
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m convívio turbulento tem pautado as
relações entre os Estados Unidos e o
Irã desde o final da Segunda Guerra
Mundial, e nos últimos anos, os líderes
de ambos os países habituaram-se a uma rica e imaginativa troca de desaforos. O presidente W. Bush colocou o
país em sua lista de “Estados hostis”. De acordo com seu
governo, o Irã é antidemocrático e patrocinador do terrorismo. Já o aiatolá Khomeini, nos primórdios da Revolução
Islâmica, um admirável conhecedor das sutilezas da velha
língua persa, preferiu o manejo de termos mais concisos:
apelidou os Estados Unidos de “O Grande Satã”.
Na veneranda literatura inglesa, creio que em algum
lugar na vasta obra de Shakespeare, é dito que enquanto
os homens falam, as espadas dormem em suas bainhas.
Seguindo este princípio, uma troca de insultos é sempre
melhor do que uma troca de tiros. Porém, o que desanima
no caso das relações entre Estados Unidos e Irã, é que o
litígio jamais se contentou em ater-se à arena do falatório.
Além do mais, em se tratando especificamente de seus
atuais governos, resta pouca dúvida que os discursos carregados retratam fielmente suas linhas ideológicas essenciais. Em outras palavras, imaginar que os líderes estão
simplesmente “jogando para a platéia” tem toda a chance
de ser um tipo de avaliação excessivamente otimista.
NOS TEMPOS DOS BAILES DE REZA XÁ
A atual retórica colorida é sustentada por um longo e
pesado lastro de ressentimento mútuo. Do lado iraniano, a
liderança política jamais deixa de lembrar que o país foi
vítima do primeiro golpe de Estado orquestrado pela CIA,
logo que a agência foi criada. Nos idos de 1953, o Irã foi
varrido por uma onda nacionalista liderada pelo Primeiro
Ministro Mossadegh. Este, contando com respaldo popular, dirigiu o processo de nacionalização do setor petrolífero. Os ingleses, antigos proprietários da Anglo-Iranian Oil
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Co., bem como da grande refinaria de Abadan, protestaram vivamente. O velho Winston Churchill cumprindo seu
segundo turno como primeiro-ministro, mordeu raivosamente o charuto. Jamais concordaria que a propriedade
britânica passasse sem mais nem menos para as mãos dos
“nativos”. Mas o leão imperial já não rugia como dantes.
Coube aos Estados Unidos articular o golpe contra Mossadegh. Dinheiro foi distribuído, agitadores foram contratados e lideranças militares foram aliciadas. O golpe visava
a transferir o poder decisório para o chefe de Estado do
Irã, o xá Mohamed Reza Pahlevi, bem mais inclinado aos
mimos da aliança ocidental.
A despeito das vacilações do xá (que nunca se notabilizou por ser um homem resoluto), o golpe foi vitorioso e o
Irã, nas duas décadas seguintes, disputou com a Turquia o
posto de principal aliado dos Estados Unidos no mundo
muçulmano. Mohamed Reza Xá era um soberano que adorava o flash das câmeras dos repórteres das colunas sociais internacionais, flertar com estrelas de cinema e o som
vibrante das roletas de Monte Carlo era como se fosse
uma prece para seus ouvidos. Em seu país, promoveu uma
abertura sem precedentes à atuação das empresas ocidentais – especialmente as norte-americanas – entendendo-as como as mais eficientes alavancas de modernização. Na dimensão política, manteve sua supremacia escorada no apoio da alta oficialidade das Forças Armadas,
em setores das classes-médias urbanas e num sistema de
repressão conduzido por uma violenta polícia política – a
famigerada SAVAK.
O xá gostava ainda de pavonear-se como descendente
da veneranda linhagem dos reis dos reis da antiga Pérsia.
Nas pomposas festas que promovia tentava, ao menos para
as fotografias, posar como uma espécie de Ciro o Grande
ou um Dario, o Aquemênida revivido. Mas no plano da
vida real, o delírio de grandeza era reduzido à sua verda-

O que desanima no caso das relações entre Estados Unidos e Irã,
é que o litígio jamais se contentou em ater-se à arena do falatório
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Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética
viram-se parceiros na articulação do “cordão sanitário” anti-iraniano

deira dimensão. Os esforços de modernização eram nada
mais do que cosméticos. A dureza da repressão contra
toda e qualquer oposição política empreendida pela SAVAK contrastava com o comportamento de “príncipe playboy” do xá. E aos olhos da elite religiosa do país, a postura
de Mohamed Reza e suas simpatias ocidentalizantes eram
interpretadas da pior maneira possível.
Pode até ser que o xá desejasse realmente modernizar
seu país. Talvez almejasse passar para a História como um
Mustafá Kemal, que logo após a Primeira Guerra Mundial, salvara o que restara do Império Otomano, impedindo que a nação turca se dispersasse. Mustafá Kemal foi
um chefe de Estado autoritário e duro: varreu as oposições
políticas internas do mesmo modo que expulsou a pontapés o exército grego do território turco. Manteve os grupos
religiosos sob rígido controle, aboliu o modo árabe de se
escrever o turco adotando o itálico e proibiu até o uso do
prosaico fez. Hoje em dia, ao visitarmos alguma repartição governamental turca, lá está o inevitável retrato de
Mustafá Kemal, o Ataturk – pai dos turcos – exibindo uma
face de rígida e incontestável austeridade. Mohamed Reza
jamais poderia ser um Mustafá Kemal, pois nada tinha de
seu comportamento austero e comedido. Aos olhos do clero iraniano xiita, o xá nada mais se tornara do que um
soberano ímpio, um falso muçulmano. A ruptura entre o
xá e a liderança religiosa xiita seria sacramentada com o
exílio de seu mais destacado líder, o aiatolá Ruhollah Khomeini, que uma vez na Europa, viu-se livre para mover
uma campanha sistemática em prol da derrubada do xá.

N

o ano de 1979, o regime do xá
finalmente foi derrubado e o aiatolá Khomeini retornou ao país.
Embalado por uma entusiasmada
multidão, deu início à Revolução Islâmica, um dos movimentos políticos mais impressionantes do final do século
XX. Com o caldeirão revolucionário em ebulição, as rela-

ções entre o Irã e os Estados Unidos não tardaram a se
deteriorar. A velha lista de complicações ia se renovando
com rapidez. Diante da retórica pesadamente antiamericana do novo governo do Irã e temendo o confisco da
propriedade de empresas norte-americanas, Washington
– tendo à frente do governo o presidente Jimmy Carter, do
Partido Democrata – resolveu congelar os bens iranianos
depositados no país – aproximadamente 23 bilhões de dólares. Em Teerã, jovens integrantes da Guarda Revolucionária invadiram a embaixada dos Estados Unidos, tomando como refém todo o pessoal diplomático: 52 pessoas. A
crise dos reféns significou uma grave quebra dos protocolos diplomáticos seguidos pelo conjunto das nações. A crise
durou 444 dias, e representou um imenso desgaste para o
governo Carter. O clímax do desprestígio sofrido pelos Estados Unidos foi o fracasso operação organizada para resgatar os reféns. Antes mesmo de alcançar Teerã, os helicópteros que transportavam a equipe de resgate caíram
no deserto vitimados pelas intempéries da natureza ou pela
vontade de Alá.
O “CORDÃO SANITÁRIO” EM TORNO DA REVOLUÇÃO ISLÂMICA
O termo originou-se na Revolução Francesa, repetindo-se no período da Revolução Socialista Russa. As nações, temendo que o processo revolucionário se espalhasse tal qual uma praga, procuraram manter isolada a
região contaminada. A ironia é que o medo por si só
sempre parece possuir um efeito de contaminação maior
do que a capacidade das revoluções em angariar adeptos. Assim sendo, em plena Guerra Fria, Estados Unidos
e União Soviética viram-se parceiros na articulação do
“cordão sanitário” anti-iraniano. Os norte-americanos temiam que o conteúdo marcadamente anti-Estados Unidos da mensagem revolucionária se espalhasse na área
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sensível constituída pelos países do Golfo e adjacências.
Os soviéticos sentiam-se alarmados quanto à possibilidade do fervor revolucionário islâmico incendiar as repúblicas soviéticas da área do Cáucaso e Ásia Central muçulmanas. Os governos dos demais países islâmicos, tais
como o Egito, os emirados do golfo Pérsico e a Arábia
Saudita, compartilhavam das mesmas inquietações. O rastilho revolucionário devia ser estancado. Os movimentos
de oposição político-religiosos não eram novidade, mas
com o advento da República Islâmica do Irã, ganhavam
contornos muito mais poderosos.
É nesse cenário que se sobressaiu a figura do ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein. Saddam era um velho
membro do partido Baath – cuja linha política optava por
uma estrita separação entre política e religião, bem como
obrava claramente por uma linha programática modernizante e com contornos socialistas. Não obstante a veracidade da pauta partidária moderna e laica, Saddam Hussein encastelou-se no poder por meio de métodos definitivamente “mesopotâmicos”. Controlava a Mukhabarat, a
polícia secreta do regime. Assim, com um inimigo político
sumindo aqui, uma tribo adversária sendo castigada ali,
“presidenciou-se” em 1979.
Evidentemente, o regime baathista iraquiano observou
com inquietação os movimentos revolucionários do vizinho. Embora os sunitas baathistas controlassem o governo,
a versão xiita da interpretação do Islã era – e ainda é –
majoritária no Iraque. Saddam Hussein poderia assim com
facilidade encontrar seu lugar junto ao “cordão sanitário”
contra o Irã. Ao mesmo tempo, as demais potências atemorizadas saudaram alegremente sua adesão ao clube.
Essa é a linha explicativa para a eclosão da terrível guerra
entre Iraque e Irã. Em setembro de 1980, um ano apenas
depois do início de sua administração, Saddam enviou suas
tropas para invadir o Irã. Poucos hoje em dia são capazes
de lembrar que, à época, o Iraque foi ajudado pelos Estados Unidos – com assessores militares –, pela União Sovié-
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tica – com fartas remessas de material bélico – e pelos
europeus – com infra-estrutura e fornecimento de tecnologias de defesa –, tudo isso regado com uma torrente de
dinheirama dos demais estados petrolíferos do Golfo. É
provável que ninguém ignorasse que Saddam tendia a ser
uma espécie de Asurbanípal ou um Nabucodonosor fora
de época. Na verdade, precisamente por causa disso seu
regime parecia ser o instrumento perfeito para quebrar o
ímpeto revolucionário iraniano.

O

problema é que 8 anos e mais de 1
milhão de vítimas (entre mortos e feridos) depois, o Iraque não conseguiu
derrotar o Irã. Mesmo com as forças
armadas iranianas sucateadas – seu material bélico era de
origem americana e os Estados Unidos, obviamente, se negaram a fornecer peças de reposição – o comando do Exército iraquiano exibia tamanha incompetência que por muito
pouco o Irã não ganhou a guerra. Os dois regimes saíram
do conflito com suas economias combalidas. O Iraque tentou resolver seus problemas econômicos anexando o Kwait
– o que desencadeou a Guerra do Golfo de 1991 – enquanto o regime iraniano saiu politicamente incólume, porém mais ressentido em relação ao Ocidente do que nunca.
Os embates entre o Irã e os Estados Unidos e seus aliados continuaram acontecendo de forma direta ou indireta. Em 1983, um caminhão bomba explodiu no interior de
uma base norte-americana no Líbano, eliminando 240
pessoas (dentre elas, 220 marines). Foi o maior número
de baixas em tempos de paz sofridas pelo US Marine Corps
em toda a sua história. O ataque foi perpetrado pelo Hezbollah, braço armado da Al-Muqawama al-Islamiyya (Resistência Islâmica), uma entidade política que se organizou
na década de 80 do último século para contestar a presença das tropas israelenses no sul do Líbano e para articular politicamente os muçulmanos xiitas daquele país –
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que por sinal formam a comunidade mais numerosa do
Líbano. Ao Hezbollah é creditado ainda o atentado contra
a embaixada israelense em Buenos Aires, em julho de
1994 – uma sangueira que provocou 85 mortes e ferimentos em cerca de 300 pessoas. O Hezbollah conta com
o apoio moral, político e financeiro do governo iraniano.
De acordo com a inteligência norte-americana, é o mais
competente grupo terrorista do mundo. O Hezbollah foi
decisivo na expulsão das tropas do incomparável exército
israelense do sul do Líbano. Explodindo os marines, obrigou os americanos a se retirarem da região e demonstrou
capacidade de montar um atentado de grandes proporções em Buenos Aires, a milhares de quilômetros de distância de sua base. Finalmente, no ano de 2003, durante
uma escaramuça entre embarcações da US Navy e da
Marinha iraniana nas águas do Golfo Pérsico, o cruzador
Vincennes disparou um míssil antiaéreo que derrubou um
avião de carreira iraniano matando 290 passageiros. O governo dos Estados Unidos alegou que houve erro de interpretação dos operadores de radar do Vincennes, deplorou
o incidente e prometeu indenizar as famílias das vítimas.
A PENDENGA ATUAL – O PROBLEMA DOS AIATOLÁS ATÔMICOS
Consta que no ano de 1962, a Crise dos Mísseis Cubanos quase empurrou o planeta rumo a um cataclisma nuclear. A sensação de que “escapamos por pouco” revela
as origens do Tratado de Não-Proliferação das Armas
Nucleares. A idéia parece imbuída de uma lógica impecável. Quanto mais países tivessem armas nucleares, maior
seriam as chances de um conflito nuclear acontecer. Assim, cedo ou tarde, inevitavelmente as baratas herdariam
a Terra. O Tratado concluído em 1968, reconhecia a existência de 5 países dotados com armas nucleares que fizeram explodir algum engenho antes de 1° de janeiro de
1967: Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha,
França e China. Isto posto, as nações dotadas de arsenal
nuclear se comprometiam a jamais transferir a tecnologia
para outras, e os governos que não possuíam um arsenal,
deveriam aderir ao Tratado renunciando para sempre ao
desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. Ao mesmo tem-
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po, em seu artigo IV, ficava consignado que nada no Tratado
seria interpretado como um impedimento para o inalienável direito de todas as partes em desenvolver pesquisa, produção e uso da energia nuclear para fins pacíficos.
O Tratado foi ratificado em 1970, e a Agência Internacional de Energia Atômica foi a entidade definida como
reguladora da implementação e fiscalização dos termos
do mesmo. Instigado pelos Estados Unidos, o Irã tornou-se
signatário do Tratado em 1968. O Paquistão, por exemplo, recusou-se a assinar. Alegou que o Tratado cristalizava um grave desequilíbrio de poder no sistema internacional. A renúncia definitiva da posse de armas nucleares
deveria comprometer todas as nações – na verdade, segundo este argumento, o único tipo de tratado que fazia
sentido seria o de banimento das armas nucleares. Caso
contrário, o conceito de não-proliferação consolidaria uma
situação de desigualdade que necessariamente enfraqueceria a soberania das nações desarmadas perante aquelas
detentoras de um arsenal atômico. A Índia, principal rival
dos paquistaneses, pensava de modo semelhante; Israel,
principal rival de todos os seus vizinhos, idem.

M

esmo com a ascensão do regime islâmico, o Irã jamais denunciou o Tratado de Não-Proliferação, mas seu programa de enriquecimento de urânio levou a AIEA a concluir que o país
estava encaminhando suas pesquisas na direção de obter
capacidade para a produção de artefatos nucleares. As
cautelas da AIEA por sua vez foram fortalecidas com todo
o estardalhaço possível pelo governo dos Estados Unidos,
que afirma ter “informações de cocheira” quanto a intenção do governo de Teerã em produzir armas nucleares –
ou pelo menos garantir a capacidade de possuí-las caso
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O Irã possui a segunda maior reserva de gás natural identificada
do mundo – 940 trilhões de pés cúbicos. Só perde para a Rússia

julgue necessário. Senão vejamos: Aq Khan é um cientista
paquistanês, mais precisamente, o “pai do programa nuclear” de seu país. Tradicionalmente patronos da aviação,
pais da pátria ou pais da bomba têm suas estátuas ornando
praças públicas, são homenageados emprestando seus
nomes a grupos escolares ou avenidas da capital. Aq Khan
porém, encontra-se engaiolado em uma prisão em Islamabad. O cientista, ao que tudo indica, resolveu fornir sua
aposentadoria com uma boa quantidade de dólares advindos da venda de segredos do programa nuclear paquistanês. A inteligência dos Estados Unidos jura pela honra dos
founding fathers que o Irã era cliente preferencial de Aq
Khan. O governo americano complementa sua coleta de
dados com denúncias de exilados iranianos.

J

á o governo de Teerã em momento algum reconhece que tenha intenção de
produzir a bomba. Reitera que seu programa nuclear se desenvolve sob a proteção do artigo IV do Tratado de Não-Proliferação – tem
exclusivamente finalidades pacíficas e que está no seu direito soberano adquirir a capacidade de enriquecer urânio.
Os argumentos de Teerã não satisfazem o governo dos
Estados Unidos de modo algum. O presidente George W.
Bush declarou que, em se tratando do programa nuclear
iraniano, “ todas as opções estão na mesa”. Formando um
dueto, o senador republicano John McCain afirmou que, “a
única coisa pior do que uma outra guerra no Oriente Médio
seria um Irã com armas nucleares”. Tudo indica que existe
um consenso que reúne no mesmo barco os “neocons” (neoconservadores) republicanos, os democratas moderados e
conservadores, a liderança das agências de segurança e
todo o pessoal de alto-nível das forças armadas dos Estados
Unidos: armas nucleares para o Irã, nem pensar!
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AS MOTIVAÇÕES DOS ANTAGONISTAS E OS CENÁRIOS POSSÍVEIS
Pelo que se pode observar, nos últimos anos jamais
cessou de fato o estado de hostilidade entre o Irã e os
Estados Unidos. Percebe-se ainda que a contenda nem
sempre se restringiu ao plano retórico. Entendo que o
momento que a crise atravessa, desde o ano de 2005, é o
mais grave de todos. A impossibilidade de acordo entre as
partes deverá necessariamente degenerar em um confronto
militar com conseqüências que afetarão o mundo inteiro.
Tentarei agora desdobrar os argumentos, inquietações e
principais objetivos dos antagonistas. Por meio de uma identificação cuidadosa destes termos, é possível uma antevisão dos prováveis caminhos alternativos da crise:
O lado iraniano – o problema da má vizinhança
O fato de o governo de Teerã ter colocado a questão
nuclear no topo de sua agenda não deveria causar espanto a ninguém. O Irã tem uma vizinhança, no mínimo complicada. Rússia, Paquistão, China, Índia e Israel possuem
armas nucleares. No meio deles está localizado o Irã. Como
se isso não bastasse, desde fevereiro de 2003, o Irã ganhou um vizinho novo, tanto em sua fronteira leste, quanto
no seu limite territorial oeste: os Estados Unidos. Sem contarmos com os demais contingentes da coalizão, as forças
armadas norte-americanas tem aproximadamente 140 mil
soldados no Iraque e no Afeganistão. No mínimo 3 portaaviões estão postados permanentemente no Golfo Pérsico
e no Oceano Índico. Por volta de 400 aviões de combate
dos Estados Unidos estão presentes na região.
Tendo em vista esta situação, é um equívoco imaginar
que a insistência em levar adiante um programa nuclear,
deva-se exclusivamente ao “temperamento esquentado”
do presidente Mahmoud Ahmadinejad, eleito em 2005.
Essa não é uma política fundamentada simplesmente nas
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convicções radicais de Ahmadinejad. Trata-se de uma ação
colada em uma avaliação sobre o contexto geopolítico em
que o Irã se insere. A decisão sobre o andamento do programa nuclear não é inteiramente da alçada do presidente. É uma política preconizada principalmente pelo Conselho dos Guardiões da Revolução liderado pelo aiatolá Ali
Khamenei. De acordo com a Constituição do Irã, o Estado
está organizado em um sistema de 4 poderes: o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Poder Religioso. No seio
desse “Mostesquieu de turbante”, a última palavra acerca
das políticas nacionais de maior peso cabe ao Conselho
dos Guardiões da Revolução.
Ainda o lado iraniano – a política de alianças
Todos sabem que o Irã é um país que literalmente “bóia”
num mar de petróleo e gás natural. A liderança do país
sabe perfeitamente que, diante de uma crise mais grave,
sua posição estratégica na face norte do Golfo Pérsico pode
complicar sobremaneira o suprimento de petróleo para o
mundo. Por volta de 1/3 do petróleo do golfo passa pelo
Estreito de Hormuz, (tendo por volta de 40 quilômetros de
largura máxima), área completamente dentro do alcance
das armas iranianas. O fechamento do estreito, mesmo
por apenas algumas semanas, pode provocar saltos estratosféricos nos preços do petróleo. Não só a produção iraniana seria comprometida. A Arábia Saudita, Kwait e os
Emirados Árabes também seriam afetados.
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os últimos anos, o Irã tem se tornado um importante fornecedor de
óleo para a China, Índia e Japão.
Possui ainda a segunda maior reserva de gás natural identificada do mundo – 940 trilhões de pés cúbicos. Só perde para a Rússia. No ano de
2004, assinou um acordo com a empresa chinesa SINOPEC para o desenvolvimento de um dos maiores campos
de gás natural do país. O acordo é válido por 25 anos e
representa investimentos da ordem de 100 bilhões de
dólares. Firmou também com a Índia um projeto para a
construção de um gasoduto. O traçado passará pelo território do Paquistão, país que receberá direitos de pedágio. Tanto os governos da Índia quanto do Paquistão entendem que o gasoduto iraniano é uma peça fundamental no esforço para a melhoria de suas relações bilaterais. Finalmente – mas não menos importante – o Irã tem
um acordo de defesa com a Rússia. O governo russo comprometeu-se em fornecer 1 bilhão de dólares em material bélico aos iranianos, e deseja cumprir “religiosamente” tal acordo. O governo Vladimir Putin vem tentando
galgar de volta o caminho que recoloca a Rússia na condição de grande jogador do sistema internacional. Parte
dessa trilha é percorrida no Oriente Médio. Se os russos
de fato desejam reaver seu lugar de Grande Potência,
terão de necessariamente de tentar contrabalançar o peso
que os Estados Unidos ganharam na região.
Percebe-se então que a diplomacia iraniana não ficou
de braços cruzados durante os últimos anos. Negociou parcerias estratégicas que garantem importantes vantagens
para todas as partes. Por essa linha podemos entender claramente as resistências impostas pela Rússia e China às
iniciativas mais drásticas reclamadas pelos Estados Unidos
contra o Irã.
O lado dos Estados Unidos – o pior cenário – a ideologização
completa do conflito
Um jornalista norte-americano publicou o seguinte: uma
fonte da Casa Branca relatou que o presidente George W.
Bush e alguns de seus assessores de alto nível acreditam
que salvar o mundo da ameaça nuclear iraniana será o
legado deixado pela administração Bush para a História.
Entendem que um ataque decidido e bem-sucedido contra
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as instalações nucleares do Irã poderia ser o sinal para
que os grupos de oposição iranianos, descontentes com o
regime opressivo, iniciassem uma rebelião vitoriosa para
remover os religiosos e os radicais do poder. A fonte terminou seu relato exibindo um ar espantado e indagando “
o que esses caras andaram fumando? “
Embora o autor que vos fala não faça a menor idéia
quanto ao tipo de tabaco saboreado na Casa Branca no
momento, é certo que os Estados Unidos nos últimos 2
anos intensificaram suas ações de inteligência militar no
Irã. O Comando Militar Central, localizado em Tampa no
estado da Flórida, estabeleceu uma ampla lista contendo
por volta de 400 alvos dentro do Irã: instalações militares
de todo o tipo, instalações de produção química, áreas de
produção e lançamento de mísseis de médio alcance, 14
aeroportos, destruição da frota de submarinos e, naturalmente, as áreas de pesquisa e produção do programa
nuclear iraniano. Agentes do setor de inteligência andam
tentando estreitar contactos e cooperação com lideranças
das etnias minoritárias descontentes: ao norte, os azeris;
no sudoeste, os baluchis; no nordeste, os kurdos.
Por enquanto, a opção preferencial dos Estados Unidos no campo militar seria um devastador ataque aéreo.
Porém, os iranianos lembram-se muito bem do raid realizado por Israel em 1981 contra o reator de Osiraq, no
Iraque. Diante disso, o governo iraniano parece ter tomado as seguintes providências: situar suas instalações
de pesquisa, produção e enriquecimento de urânio nas
áreas do leste do país, distantes das principais concentrações de forças americanas; jamais concentrá-las em um
só lugar; finalmente, enterrá-las profundamente na rocha. Os iranianos andam se esmerando na arte da camuflagem. Muitas de suas instalações dificilmente podem
ser identificadas por satélites. Nesse caso, os americanos
dependeriam muito de informações transmitidas por observadores locais, o que não parece ser muito fácil.
O fato de as instalações estarem enterradas indica o
uso, em caso de ataque aéreo, ou de bombas bunker-buster ou de artefatos nucleares táticos. Um estudo realizado
pelo Comando Central de Tampa, segundo noticiado na
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imprensa, recomenda vivamente o uso de armas nucleares táticas para a destruição garantida do complexo de
Natanz. Os analistas militares americanos acreditam que
é em Natanz que se concentra o processo de enriquecimento de urânio. Destruição completa, que fique bem entendido, não significa somente a pulverização de estruturas e aparelhos. Implica a eliminação de todos os cientistas
e técnicos qualificados do programa nuclear iraniano. Caso
isso aconteça, seria a primeira vez, desde 1945, que um
país faria uso de armas nucleares contra um oponente,
um terrível precedente que conta com a cobertura da frase “todas as opções estão na mesa” enunciada pelo presidente Bush.

D

e acordo com a maioria das avaliações dos especialistas militares, não há
possibilidade de certeza que um ataque aéreo, mesmo do tipo pesado com
armas nucleares, destrua completamente a capacidade dos
iranianos em levar adiante seu programa nuclear. E a lista
de reações indesejáveis por parte do governo iraniano seria funesta. Ao contrário da eclosão de uma revolta geral
contra o regime dos aiatolás, a reação iraniana ao ataque
poderia ser a de fortalecimento da união nacional contra a
agressão. Como não existe a garantia da eliminação, quer
do pessoal chave do programa, quer de todas as instalações, os iranianos poderiam simplesmente continuar indo
em frente com o que restasse e reconstruir as áreas obliteradas. Devemos levar em conta ainda, a reação negativa
da opinião pública mundial quanto ao uso de artefatos nucleares, mesmo os do tipo tático. Os protestos anti-americanos
ganhariam força inaudita em todas as principais capitais do
planeta. Finalmente, Teerã denunciaria o Tratado de NãoProliferação definitivamente. Enquanto isso, restaria ao Ocidente esperar o contra-ataque: a obstrução do Estreito de
Hormuz (com o uso de minas marítimas por exemplo), a
disparada dos preços do petróleo – e as repercussões de
praxe na economia – e ações terroristas das mais violentas
em qualquer lugar do mundo. É verdade que uma obstrução do Estreito de Hormuz e interrupção do fluxo de petróleo prejudicaria a própria economia iraniana. Porém, uma
vez em guerra, há de se proceder de acordo.
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Venhamos e convenhamos, a única forma garantida de
eliminar o programa de enriquecimento de urânio iraniano
pela força seria por meio de intervenção militar direta, com
emprego de tropas, ocupação do território e derrubada de
governo. O problema é que o Irã não é de modo algum o
Iraque. Contando com 68, 7 milhões de habitantes, dentre
eles, 89 % muçulmanos xiitas predominantemente persas,
o Irã desfruta de uma unidade religiosa e coesão cultural
muito maior do que aquela exibida pelo Iraque. Para uma
guerra de verdade contra o Irã, os Estados Unidos teriam de
recorrer ao recrutamento militar com o intuito de ampliar
suas unidades. Os atuais compromissos no Iraque, Afeganistão e outras partes do mundo estenderam as tropas disponíveis ao máximo. Mas essa hipótese ainda é violentamente repudiada pela população americana.
O lado europeu – tudo depende de uma boa barganha
Os governos europeus sentem-se igualmente temerosos
quanto ao programa nuclear iraniano. Mas por enquanto,
consideram indesejável um caminho mais duro para lidar
com a questão tal qual o preconizado pelos Estados Unidos.
Com efeito, as chancelarias do velho continente já viram de
tudo. Testemunharam, vezes sem conta, que determinados
problemas de peso entre países podem ser resolvidos com
alguma barganha e concessão de vantagens econômicas.
De acordo com algumas análises correntes na mídia européia, a despeito de seus discursos mais incisivos, o Irã poderia ser persuadido a postergar o avanço de seu programa
nuclear em troca de vantagens econômicas. O Irã deseja
adquirir novos aviões de carreira Airbus, tecnologias de ponta
na área do petróleo e acesso mais amplo ao mercado internacional de informática, entre outras coisas.

E

ssas demandas, no entanto, esbarram no boicote contra o Irã movido pelos Estados Unidos. Desde a vitória da Revolução Islâmica,
as relações diplomáticas foram rompidas entre os dois países. Washington classificou o governo de Teerã como um Estado que apóia o terrorismo. Em virtude
disso, o Irã sofre restrições semelhantes àquelas impostas
contra Cuba. Em outras palavras, de acordo com a legislação americana, uma empresa dos Estados Unidos ou de
qualquer outro país que mantiver relações comerciais es96
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treitas com o Irã pode sofrer retaliações legais – em se
tratando de uma empresa norte-americana – ou comerciais – no caso de uma empresa estrangeira. Os Europeus
imaginam que é de grande interesse do Irã que os Estados
Unidos abrandem sua política de restrições.
O esforço que tem sido feito é o de preparar uma pauta de concessões. França, Grã-Bretanha e Alemanha, secundados pela Rússia e China andam trabalhando nisso.
Porém, há um “buraco negro” que pode embaralhar o
processo. A barganha comercial não neutraliza o sentimento de insegurança que aflige a liderança política de
Teerã. “Por baixo dos panos”, alguma forma de negociação dessa natureza pode estar em andamento. O governo
de Washington jamais dará abertamente qualquer garantia ao Irã, especialmente enquanto o presidente Ahmadinejad continuar a fazer pronunciamentos bombásticos contra Israel. Mas os europeus, chineses e russos acreditam
que se o Irã desistir de levar adiante seu programa de
enriquecimento de urânio, isso pode satisfazer os americanos e fazê-los não só a aceitarem a barganha comercial, como também, discretamente, assumir um compromisso de não agir contra o governo de Teerã.
A resposta quanto ao sucesso ou o fracasso dessas negociações virá nos próximos meses. Uma solução no campo das concessões comerciais é considerada melhor para
os europeus do que tentar resolver o problema no Conselho de Segurança da ONU, através da imposição de sanções ou mesmo da ameaça do uso da força. Não existe
qualquer garantia de que Rússia ou China deixem de impor seu veto paralisando qualquer ação mais drástica contra o Irã no conselho. Ao contrário, ambas as nações têm
sinalizado no sentido de que acreditam que existe um amplo espaço para que a divergência seja resolvida por meio
de negociações. Ao mesmo tempo, nunca fizeram segredo acerca do aumento da intensidade de suas parcerias
com o Irã. Caso as negociações falhem e os Estados Unidos não consigam aprovar suas demandas no Conselho de
Segurança, teme-se que Washington incline-se por uma
postura similar à adotada diante da questão iraquiana, contornando a autoridade da ONU e apostando em um caminho unilateral para a solução do problema.
scalercio@link.com.br
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Era véspera de Natal e Jesus
pensou em fazer umas comprinhas. A
caminho da cidade, achou graça na
coincidência de duas mensagens
publicitárias, postas lado a lado num
paredão. Só Jesus Cristo Salva, estava
escrito num lado da rocha. E no outro:
Baygon Mata Tudo.
Ao chegar à primeira loja, foi
olhado com desconfiança. Os vendedores estavam acostumados a um julgamento rápido dos clientes, começando
pelo exame sumário das roupas, calçados e cabelos. Ali estava um tipo que
não compraria nada à vista ou com
cartão. Foi logo encaminhado ao
crediário. Com a ficha aprovada,
poderia comprar o que quisesse.
O crediário ficava num mezanino e
ele subiu. Tomou o final da fila e
postou-se logo atrás de uma velhinha.
“Eles não gostam de vender para
aposentado”, disse aquela senhora.
“Eles não sabem o que fazem”, disse
98
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Jesus. “Todo ano é a mesma coisa”,
disse a velhinha. “Será que não
sabem que eu já terminei de pagar
o presente que dei para meu neto
no ano passado? Agora preciso
comprar o deste ano. Vai ser uma
escaleta. Ele aprendeu a tocar o

noite feliz. O senhor conhece
escaleta? É como uma flauta de
pastor, só que de teclas.” Jesus
mantinha-se calado, mas amável,
ouvindo-a com atenção. Ela estava
gostando de ter alguém com quem
conversar, pois morava sozinha e
havia dias em que se sentia triste e
abandonada.
A velhinha começou a ser
atendida. “O endereço ainda é o
mesmo?”, perguntou a moça. “Sim,
minha filha. Ainda moro no mesmo
lugar. Velho não muda mais de
casa. Mudança, agora, só para a
última morada.” A senhora tinha um
modo delicado de dizer as coisas.
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“A última morada é o cemitério,
não é, vovó?”, perguntou a moça. A
velha virou-se para ver se Jesus
ainda estava na fila. “Eles agora
falam assim. Eu não sou avó dela,
mas chamam a gente de vovó, tia.
Outro dia me chamaram de meu.
Eu estava na fila do ônibus e um
rapaz me disse: ô meu. Olhei para
um lado e outro, para ver se havia
mais alguém, mas não. Era eu que
ele estava chamando de meu. “Eles
não sabem o que falam”, disse
Jesus. “Às vezes é só um tratamento carinhoso. Minha filha, a
senhora disse. Mas a senhora não
é mãe dela, é?” “Eu não tive
filhas”, disse a velhinha, e “assim
ficou melhor. Elas dão muito
trabalho para as mães. É uma
guerra. Muitas batalhas por dia.”
A mulher continuou com seus
queixumes, mas antes de deixar o
crediário, parecendo ter se
lembrado de alguma coisa muito
importante, perguntou a Jesus: “O
senhor conhece a noite feliz?” “É
muito difícil uma noite feliz hoje
em dia”, disse o rapaz, parecendo
suspirar. “Nem me fale”, disse a
velhinha. “As mais frias são as
piores. Me doem as juntas, me
doem os ossos, me dói o corpo
todo. Sabe o que é um velho? É
uma pessoa cheia de dores.” “Mas
quando se ouve, se canta e se toca
a noite feliz, tudo melhora um
pouco, não é mesmo?” “E o senhor
sabe tocar a noite feliz na escaleta?” “Claro que sei. Em dó maior, o
solfejo é fá-sol-fá-ré, fá-sol-fá-
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ré. Eu sei de cor, mas também toco
de ouvido. Há duas maneiras: ou a
gente memoriza as notas ou toca de
ouvido, que é uma memória que não
controlamos”.
A velhinha deu adeus e disse
que esperava Jesus no piso inferior
para que ele testasse a escaleta. A
moça do crediário passou a interrogá-lo. “Nome?” “Jesus dos Santos.”
“Cliente novo ou já tem ficha?”
“Novo”, disse Jesus. “Este endereço que você me deu, onde é que
fica?” “É um lugar muito agradável.
Fica perto de um riozinho. À noite,
quando baixa o grande silêncio, só
se ouve o murmurar do rio. Para
dormir e sonhar é uma beleza.”
“Você toca em algum conjunto?”,
perguntou a moça. “Não desses que
fazem sucesso, claro. Desses que
se apresentam em barzinhos. Outro
dia vi um rapaz bem parecido com
você, num bar perto da minha casa.

I N S I G H T

Ele tocava, cantava, dançava e fazia
uma porção de outras coisas ao mesmo
tempo. Balançava a cabeça e batia um
bumbo nas costas. Enquanto abria a
gaita, chacoalhava uns pandeiros e
quando sapateava sacudia uns penachos. Era muito engraçado. Você
sapateia?” “Não, não”, disse Jesus. “E
também não danço.” “Que pena”, disse
a moça, que já estava gostando do
rapaz. “Hoje vai ter baile no meu
bairro.”
Parou um pouco de fazer anotações
e disse: “Olha, o endereço não pode
ser registrado da forma que você
disse. Ninguém mora à beira de um rio,
com águas que cantam e silêncios
profundos, isto é, pode ser que até
more, é que não se pode anotar assim.
Tem que ser rua, estrada, vila, fazenda, linha. Então eu escrevi aqui linha
leste 4. Não existe linha leste com este
número, mas ninguém vai conferir. Eles
só conferem a data do nascimento, e
salário, o número da carteira de
identidade e do cadastro de pessoas
físicas. Você pode descer e comprar o
que quiser, depois sobe aqui para
fazer o carnê. Quer o endereço do
baile para o caso de mudar de idéia?”;
Jesus quis.
No piso de baixo encontrou a
velhinha, que examinava a escaleta.
“Você tem as mãos pequenas”, disse a
velhinha, “mas alcança todas as teclas.”
Jesus tocou para ela a noite feliz. A
velhinha adorou aqueles sons tão
bonitos, que lhe traziam doces lembranças de sua infância. Ficou tão
comovida que chegou a convidá-lo para
a ceia de Natal.
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Jesus não ia, mas como não
conseguiu encontrar o barzinho
indicado pela moça, achou-se sem
nenhum programa e resolveu fazer
a ceia de natal com a velhinha.
Antes, passou em casa, acendeu um
incenso para que a fumaça melhorasse os eflúvios do ambiente,
tomou banho frio, lavou a barba
com xampu, passou uma escova no
cabelo, vestiu uma calça apertada
e, ao calçar o tênis, lamentou que
cheirasse tão mal.
Os parentes que deram o
depoimento à polícia na semana
seguinte confirmaram que ela
morava sozinha e que dava muita
atenção a estranhos. Que eles lhe
recomendavam sempre que falasse
só com conhecidos, mas que ela
dizia que, se fosse esperar um
conhecido para conversar, ficaria
muda o resto de sua vida. Os
porteiros do prédio, que foram
ouvidos enquanto o corpo era
trasladado pelo elevador de
serviço, disseram que ela sempre
usava aquele elevador porque não
gostava de espelhos. E que na noite
do crime apresentara um homem
mal vestido como seu amigo, coisa
que jamais fizera, pois subia
sempre sozinha. Seu advogado
lembrou que ela comprava no
crediário para disfarçar as posses
porque tinha medo de seqüestro,
assalto e quejandos. O investigador perguntou o que era quejandos. “Eles não sabem o que escre-
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algum tempo depois fez menção de
reconhecer objetos que ele mesmo
vendera há muitos anos, mas, por

vem”, disse o advogado. “Havia um
cheiro de mirra no apartamento e
esse aí escreveu incenso.”
No velório, quem mais chorava era
um menino. Os parentes comentavam
que ela deixara todas as propriedades para o neto, que pouco entendia
daquelas conversas.
Outros insinuaram que naquele
prédio aconteciam coisas ainda
piores. Quanto aos documentos
apresentados na loja, eram todos
falsos. Jesus os obtivera com um
ambulante meio romântico, em troca
de uma revista Sabrina, que encontrara na bolsa de uma outra mulher
que também estrangulara.
O ourives que comprou umas
correntes de ouro e outras jóias
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conveniência, resolveu se calar.
Além do mais, quando iria conseguir
ouro assim baratinho? A última vez
que fizera um negócio tão bom foi
quando comprara um cálice, uma
patena e um cibório, roubados de
uma igrejinha de Minas.
No sermão o padre lembrou que
deveria ser proibido chamar alguém
de Jesus, era um desrespeito, pois
raramente dava um Jesus que
prestasse. Mas seu irmão, presente
à cerimônia, não gostava dessa
parte da homilia. Ele sentia saudades de Jesus, a quem não via há
muito tempo e a quem gostava de
procurar por telefone com a frase:
onde está Jesus? Mas um dia
atendeu-o uma telefonista nova que
lhe dissera que não havia nenhum
Jesus naquela repartição. E era
verdade. Ali, o nome de quase todos
era Legião.
Todas essas coisas foram descobertas no arquivo policial, numa
pasta identificada pela etiqueta
mistério de Natal. No famoso café,
no dia de reis, quando se comentou
que o escritor tinha feito um conto
sobre um fato verídico, ocorrido há
alguns anos, o escrivão responsável
pela abertura da antiga pasta disse
num muxoxo: “Ele não sabe o que
escreve.” “Sabe sim”, disse alguém.
“Quanto você ganhou do ourives?”
teresa97@terra.com.br
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A HISTÓRIA
NATURAL
DO COLONIALISMO

HOLANDÊS
HELOISA MEIRELES GESTEIRA
HISTORIADORA

A

primeira metade do século XVII é considerada a época de ouro da cultura neerlandesa.
Nesse período, Amsterdã era o principal pólo
das atividades mercantis e artísticas da República das Províncias Unidas1 e a cidade de Leiden, com
sua universidade, constituía um centro da produção intelectual. A acumulação de conhecimento sobre o Novo
Mundo e regiões que foram anexadas ao continente europeu a partir do movimento de expansão ultramarina foi
uma prática constante desde o século XVI. Os estudos de
história natural ganharam em Leiden um colorido especial
com o recebimento de informações vindas do ultramar.
Some-se a isto o interesse de homens ligados à produção

de conhecimento em ingressarem nas companhias de comércio. Por esta razão, o material sobre a natureza americana produzido pelos neerlandeses merece aqui especial
atenção. As observações dos estudiosos resultaram na edição, em Leiden, de dois belos livros: Historia Naturalis
Brasiliae, em 1648, com a assinatura de Guilherme Piso e
Jorge Marcgrave, e Indiae Utriusque re naturali et medica,
publicado em 1658 por Guilherme Piso.
Ao descrever o fenômeno de circulação de informações sobre a América na Europa Henry Lowood sublinhou a lentidão que o caracterizava, pelo menos até o século XVIII quando as viagens de conhecimento patrocinadas pelos estados europeus se intensificaram. Tal morosi-

1. É comum fazer referência à República pela sua parte mais próspera, a Província da Holanda, onde se localiza a cidade de Amsterdã. Neste trabalho
tomaremos o cuidado de sempre que mencionar o país fazê-lo da forma que especifiquemos apenas as províncias do norte dos Países Baixos que ficaram
independentes do império espanhol em fins do século XVI, por isso Países Baixos Unidos, o que exclui todo o sul da região, pois essa área continuou sob
tutela espanhola. A República das Províncias Unidas surgiu em 1579, quando foi assinada a União de Utrecht, formando uma aliança das províncias
situadas ao norte dos Países Baixos contra o avanço do absolutismo espanhol.
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dade na assimilação dos dados se explicaria basicamente
por duas razões: a vigência da prática científica herdada
do Renascimento, que durou até o início do século XVII,
segundo a qual os textos clássicos e a Bíblia eram as grandes referências intelectuais. A História Natural só passou
a se preocupar com o exótico como um problema epistemológico com a descoberta da América. Portanto, não se estranha que o processamento destas informações no âmbito
puramente científico não se verificasse rapidamente. A
ausência de dados sobre a América nos compêndios de
História Natural do período explicava-se também pela
maneira como o material coletado no Novo Mundo chegava à Europa. Na maior parte das vezes, o observador que
efetivamente entrava em contato com o Novo Mundo através das viagens, não pertencia aos meios acadêmicos: eram
os pilotos, os capitães dos navios, os administradores e
comerciantes, entre outros.2 Acrescente-se, ainda, o problema do processo de editoração do material oriundo das
viagens. Como demonstra Lowood, muitas vezes o editor
era responsável pelo seu recolhimento, na maior parte gravuras e textos, e por sua posterior transformação em livro. Ao
comprar dos viajantes os diários contendo as notícias do
Novo Mundo, o editor adquiria os direitos e a responsabilidade sobre as informações que trazia a público. Esta prática
provocava um distanciamento entre o viajante, observador
in locum, e o processo de publicação, causando conseqüentemente um afastamento entre as informações coletadas na
América e o circuito filosófico ligado às universidades. A
prática só mudaria no decorrer do século XVIII.3
Entretanto, a experiência dos neerlandeses na América, particularmente no Nordeste do Brasil nos anos do governo de Nassau, representou, sob nosso ponto de vista,
uma primeira sistematização desta prática. Os homens que
vieram coletar os dados sobre a natureza americana, Guilherme Piso e Jorge Marcgrave, nomeadamente, eram ligados ao ambiente científico europeu. A edificação do
Recife holandês constitui evento central, não só pelo interesse do Conde João Mauricio de Nassau-Siegen na cons2. Henry Lowood, “The new world and the european catalog of nature” in
Kupperman, (ed.), America in European Consciousness: 1493/1750, Virgina, University of North Carolina Press, 1995; e Scott Atran, Cognitive
foundations of natural history: towards an antthropology of science, Cambridge: University Press, 1990.
3. Henry Lowood, Op. Cit.. Referimo-nos especialmente aos trabalhos de
Charles Boxer, Os holandeses no Brasil, São Paulo, Companhia Editora
Nacional; Herman Watjen, O domínio colonial holandês no Brasil, São
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1938; e José Antonio Gonsalves de
Mello, O Tempo dos Flamengos, Rio de Janeiro, José Olympio, 1947.

106 ESCASSEZ

INTELIGÊNCIA
trução de uma cidade que simbolizasse o seu domínio sobre o território conquistado, mas por abrigar em seus limites um jardim botânico e um observatório astronômico.
Estas iniciativas atestam a criação de locais destinados a
fazer ciência dentro de um espaço colonial.
A historiografia sobre o Brasil Holandês considera que
Nassau foi o grande responsável pela vinda dos intelectuais para o seu convívio, valorizando assim o seu espírito
humanista, que pela sua trajetória militar na Europa e no
Brasil se aproximaria muito mais de um condottiero, que
após as batalhas investia na ascensão sociocultural.4 Entretanto, a perspectiva de análise que explica a presença de
sábios relacionada apenas aos esforços de Nassau, deixa
de valorizar o mérito do papel neerlandês na divulgação do
conhecimento da natureza americana dentro do ambiente
intelectual europeu, não só durante o século XVII mas até
fins do século XVIII, pois as obras de Piso e Marcgrave
foram referência para intelectuais de peso na História
Natural praticada na Europa. A abordagem também diminui a importância de uma reflexão sobre o valor e o significado dos estudos da natureza para o fortalecimento do
projeto de expansão neerlandesa.
A UNIVERSIDADE DE LEIDEN E OS ESTUDOS DA NATUREZA
O processo de formação da História Natural como
disciplina ganhou força durante o Renascimento. Tanto o
interesse pela Antigüidade quanto as viagens de descobrimentos deram impulso a esse ramo do saber na Europa
Ocidental. Durante a Idade Média, as referências ao mundo
natural restringiam-se basicamente aos tratados médicos e
aos bestiários. Estes compêndios caracterizavam-se por tratar os animais de maneira alegórica, não havendo a preocupação em mostrá-los como existiam na realidade. Uma das
características marcantes do surgimento dos estudos da natureza foi justamente o cuidado dos estudiosos com a descrição fiel e com a pintura realista dos produtos observados.
A História Natural atraía a elite européia, dando prestígio aos homens que a praticavam tanto nas cortes de príncipes e imperadores como também no meio urbano, particularmente dentro das universidades. Os principais centros de
conhecimento durante o Renascimento estavam nas cidades

4. Referimo-nos especialmente aos trabalhos de Charles Boxer, Os holandeses no Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional; Herman Watjen, O
domínio colonial holandês no Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1938; e José Antonio Gonsalves de Mello, O Tempo dos Flamengos,
Rio de Janeiro, José Olympio, 1947.
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Os anos entre 1637 e 1644, período do governo
do Conde João Maurício de Nassau-Siegen, foram
marcados pela presença da primeira missão propriamente
científica ao Novo Mundo
italianas, como Florença, Bolonha, Pádua, Ferrara e Roma.
Em seguida, surgiram universidades nas regiões do norte
da Europa, destacando-se inicialmente a de Viena. A fundação da Universidade de Leiden, em 1575, foi simultaneamente um acontecimento intelectual e político, especialmente
se considerarmos que a Época Moderna foi marcada pela
quebra da unidade intelectual da Europa, até então profundamente influenciada pelo pensamento universalista cristão.
A consolidação de fronteiras intelectuais bem definidas foi
uma das principais características do pensamento acadêmico que se desenvolveu no século XVII, o que certamente foi
resultante das transformações ocorridas a partir da Reforma
Religiosa e do desenvolvimento dos Estados Modernos, contexto no qual surgiu esta academia neerlandesa.5
Os objetivos políticos da criação de uma universidade
ligavam-se às intenções de transformar Leiden em uma escola de preparação dos funcionários da burocracia do novo
Estado independente, dos regentes, da nobreza e também
dos predicantes para a igreja reformada. Esta foi uma das
marcas do ambiente universitário de Leiden, onde o protestantismo europeu encontrou espaço para se afirmar intelectualmente. Ali teve lugar o intenso debate religioso que culminou no sínodo de Dordrecht, em 1619, momento em
que a ortodoxia calvinista saiu vitoriosa. Foi neste panorama, por fim, que se assistiu à vitória da facção ortodoxa que
acabou por favorecer a criação de uma companhia de comércio voltada para conquistar áreas no ocidente, confrontando os interesses da monarquia ibérica no Atlântico.6
Havia também o desejo de atrair para Leiden sábios
de toda a Europa. Para tanto, o grupo de dirigentes da

5. Georges Gusdorf, “La Nouvelle Europe Culturelle” in Les Sciences
Humaines et La Pensée Occidentale – La Révolution Galiléenne, Paris,
Payot, 1969. v. III, tomo I.
6. Ver especialmente os trabalhos de Anthony Grafton, “Civic humanism
and scientific scholarship in Leiden”, in Thomas Bender (org.), The University and the city, from its medieval origins to the present, Nova York,
Oxford University Press, 1996; Petergree, Duke e Lewis, (eds.) Calvinism
in Europe 1540/1620, Cambridge: University Press, 1996.

universidade investiu na criação de centros de estudos de
humanismo, de matemática, de medicina e de história.7
Dentre as áreas de conhecimento, destacavam-se os estudos ligados à história natural. Em fins do século XVI, foi
construído o horto botânico de Leiden, sob direção de
Carolus Clusius, sábio de renome na Europa. No mesmo
período, inaugurou-se o anfiteatro de anatomia, idealizado por Peter Pawu. Além de ser o lugar onde as aulas eram
ministradas, o anfiteatro transformava-se num museu aberto
ao público durante alguns meses do ano. Ao lado dos objetos expostos que eram utilizados para as aulas práticas –
tais como instrumentos para dissecação e vivissecção, esqueletos de animais eram minuciosamente estudados.8
O anfiteatro de anatomia, o observatório astronômico
e o jardim botânico transformaram a universidade num
ponto de referência na Europa durante o século XVII. A
existência desses espaços permitiu o desenvolvimento de
uma expressiva produção de conhecimento fundado na
valorização da experiência e da observação dos fenômenos, práticas que conquistaram espaço definitivo no circuito acadêmico. Ao lado deste empirismo, contudo, prevaleciam ainda as concepções clássicas da natureza, que,
em seu conjunto forneciam a base filosófica considerada
ainda a fonte sólida de pensamento.
Os anos entre 1637 e 1644, período do governo do
Conde João Maurício de Nassau-Siegen, foram marcados
pela presença da primeira missão propriamente científica
ao Novo Mundo. Esta era basicamente composta pelo médico Guilherme Piso, chefe da expedição, o astrônomo e
botânico Jorge Marcgrave e os pintores Albert Eckhout e
Frans Post. A influência da Universidade de Leiden, cujos
paradigmas de história natural iriam nortear os trabalhos

7. Cf. Israel, The Dutch Republic , Oxford, University Press, 1998. p. 570.
8. Th. H. Lunsingh Scheurleer, “Un Anfithéâtre d’anatomie moralisée”, in
Scheurleer e Meyjes (eds.) Leiden University in the seventeenth century, an
exchange of learning, Leiden: University Press, 1975.
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de Guilherme Piso e Jorge Marcgrave, particularizou ainda mais a experiência. Esse envolvimento acarretou, inclusive, uma coleta programada de produtos da natureza. Para
avaliar o empreendimento, não se pode menosprezar a figura de Johannes de Laet.
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O Brasil,10 desde a década de 20 do século XVII, apa-

JOHANNES DE LAET E O NOVO MUNDO
Em 1624 foi publicado um folheto em Amsterdã sob o
título Diário de viagem e descrição das riquezas do Brasil, Rio
da Prata e Magalhães, onde se registra a situação dos países e
cidades.9 As informações contidas nesta publicação eram,
em sua maioria, relativas às condições de navegação e aos
aspectos econômicos de cada região, ou seja, nela prevaleciam as notícias de natureza mercantil. Mapas, basicamente
da costa, acompanhavam o texto, mostrando as principais
cidades, portos e fortificações. As cartas eram ilustradas
com cenas da vida e costumes locais, além de mostrar alguns produtos da natureza americana.

recia com destaque nos textos produzidos pelos neerlandeses. Porém, eram as Capitanias de Pernambuco e Bahia as
que mais atraíam os interesses, por pertencerem aos portugueses, o que as tornava mais vulneráveis ao ataque batavo,
e pelo fato de a produção açucareira já estar estruturada
tanto nos arredores de Olinda como no Recôncavo Baiano.
Escritos e mapas sobre o Novo Mundo circulavam nos
Países Baixos, mesmo antes da dominação estabelecida e
foram importantes para fortalecer o projeto da fundação
da Companhia das Índias Ocidentais. Porém, não foi só
através destes produtos de viagens que os neerlandeses
adquiriram conhecimento sobre o continente americano.
Um exemplo disto é a existência, na biblioteca da Universidade de Leiden, do manuscrito Diálogos das Grandezas do
Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, que viveu na América portuguesa. Não se sabe como este manuscrito chegou
a Leiden: uma hipótese seria a existência de uma rede de

9. Reys boeck van het rijk Brasilien, Rio de la Plata ende Magalhaes, daer in
te sien is de gheleghentheyt van hare landen ende steden haren, Amsterdã,
1624. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

10. Nos textos neerlandeses de época, que estamos utilizando nesse trabalho, a maior parte das vezes Brasil significa toda a extensão do território
americano que pertencia aos portugueses.
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lograda tentativa de dominar parte da região americana
controlada pelos portugueses a partir da cidade de Salvador,
em 1624. Logo no ano seguinte, como sabemos, chegava
uma armada da Espanha para expulsar os neerlandeses que
saíram derrotados do confronto. José Antônio Gonsalves de
Mello reconheceu a importância do trabalho de Laet para os
estudos geográficos, etnográficos e históricos nas áreas em
que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais recebera dos Estados Gerais o privilégio de colonizar.13
A obra de Laet contou com quatro edições em quinze
anos: 1625, 1630, 1633 e 1640. Apenas as duas primeiras
são escritas em holandês, enquanto a terceira e quarta foram publicadas em latim e francês, respectivamente. Os
diversos idiomas indicam a intenção de uma divulgação
científica, que, portanto, deveria ultrapassar as fronteiras
da República.14

comunicação entre a comunidade judaica que migrou para
os Países Baixos e os cristãos novos envolvidos com os negócios do açúcar no Brasil, ou mesmo em Portugal.11
O conhecimento prévio do espaço a ser conquistado
era uma característica que diferenciava o projeto colonizador batavo. Isto poderia ser explicado apenas como uma
estratégia da guerra, ou seja, era necessário conhecer o
campo de batalha. No entanto, o argumento não parece
suficiente para justificar a quantidade e a variedade de informações que são indícios de que a produção e a divulgação do conhecimento, entre os neerlandeses, eram importantes para a expansão ultramarina dos Países Baixos.
Em 1625 foi publicada em Leiden a primeira edição
do livro Novo Mundo, ou descrição das Índias Ocidentais12 de
Johannes de Laet. A publicação era contemporânea à ma-

O título da segunda edição de Novo Mundo15 deixava
claro que esta não era apenas uma repetição da primeira
edição, mas uma versão melhorada (verbertert) e aumentada (vermeerdert), à qual foram adicionados um mapa e gravuras de animais e plantas. Como parte da apresentação da
obra, Laet enumera os textos a que teve acesso para compor Novo Mundo. A variedade das fontes sobre história
natural consultadas chama a atenção.
A edição de 1633, em latim, foi uma repetição da segunda, contendo apenas uma mudança: a obra era dedicada
a Carlos I, rei da Inglaterra entre 1625 e 1649, indicando o
contato que Laet mantinha com os ingleses desde o início
do século XVII. O fato era significativo, pois a Inglaterra
também se apresentava como um obstáculo às pretensões
espanholas de consolidar uma monarquia universal, já possuindo inclusive um projeto de expansão para o continente
americano. A terceira edição é, portanto, valiosa como evidência do jogo entre as potências no domínio do ultramar.
Finalmente, em 1640, Novo Mundo foi publicado em
francês. Nesta edição apareciam as descrições das conquistas de Olinda, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A parte sobre o Brasil sofrera mudanças qualitativas e quan13. José Antônio Gonsalves de Mello, “Johannes de Laet e sua descrição do
Novo Mundo”, Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, vol. 46, 1961, 135/161.

11. Ambrósio Fernandes Brandão, Diálogos das grandezas do Brasil, Recife, Editora Massangana, 1997. Os manuscritos permaneceram inéditos até o
século XIX.

14. Cf. José Honório Rodrigues, Historiografia e bibliografia do domínio
holandês no Brasil, Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional,
1949.

12. Johannes de Laet, Niewe wereldt ofte bescrhrijvinghe van West-Indien,
wt veelerhande schriften ende aen-tekeninge van verscheyden Natien by een
versamelt door Ioannes de Laet, Tot Leyden, in de druckerye van Isaack
Elzevier, 1625. A partir de agora farei referência à obra como Novo Mundo.

15. J. Laet, Bescrhijvinghe van West-Indien door Joannes de Laet, tweede
druck; In ontallycke plaetsen verbertert vermeerdert, met eenige niewe caerten, beelden van verscheijden dieren ende planten verciert, tot Leyden, by de
Elzeviers, 1630.
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titativas, levando Laet a subdividi-la em dois livros intitulados Brasil e Brasil Setentrional.
A comparação entre as diversas edições do livro de Laet
levou Gonsalves de Mello a conclusões importantes. Em primeiro lugar, constatou que o diretor da Companhia incluiu
nos seus escritos algumas informações sobre a natureza
americana já anotadas por botânicos reconhecidos na Europa, como, por exemplo, Carolus Clusius. Em segundo, Laet
já recebia informações sobre o Novo Mundo antes de 1630,
ou seja, antes dos neerlandeses efetivamente ocuparem o
território americano, fato que para Gonsalves de Mello, assegura que Laet tinha acesso ao material das viagens realizadas pelos neerlandeses desde as primeiras décadas do século XVII, e não apenas depois do estabelecimento do domínio batavo em Pernambuco. Outra constatação importante é a de que as fontes que Laet utilizou para escrever seu
livro não se restringiam apenas aos trabalhos de Guilherme
Piso e Jorge Marcgrave, já que estes só vieram para o Brasil
durante governo de João Mauricio de Nassau-Siegen, (1637/
1644). No mesmo artigo, o historiador reclama da ausência
de um trabalho de cunho biográfico sobre Johannes de Laet,
reafirmando a importância deste autor para a compreensão
do episódio neerlandês de nossa história.16
Embora não se pretenda realizar aqui um estudo biográfico de Johannes de Laet, pois a sua atividade intelectual é
vasta e não se limita aos textos sobre a natureza americana, o
registro de alguns dados de sua trajetória ajuda a contextualizar os trabalhos sobre a América realizados por ele depois de
seu ingresso na Companhia das Índias Ocidentais, como diretor, em 1621, representando a cidade de Leiden.
Como tantos outros homens que tiveram projeção na
República, Laet (1581-1649) nasceu na Antuérpia e migrou com a família para os Países Baixos do norte após a
tomada de sua cidade natal pelos espanhóis.17 Citamos,
como exemplo, Gaspar Barléus – humanista neerlandês
autor das memórias de João Maurício de Nassau-Siegen –
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cuja família também se viu obrigada a emigrar da Antuérpia em fins do século XVI escolhendo Amsterdã como refúgio. Essa mesma situação foi vivida por Willem Usselincx, um dos idealizadores da WIC. 18
Laet sempre tomou parte nos acontecimentos políticos neerlandeses, tendo participado ativamente do Sínodo
de Dordrecht, entre 1619 e 1621, disputa entre os arminianos (remonstrantes) e gomaristas (contra-remonstrantes)
acerca do problema da predestinação. Laet participou desta controvérsia religiosa ao lado dos gomaristas, representantes da facção mais ortodoxa do calvinismo que saiu vencedora. As conseqüências desta polêmica tiveram reflexo
além das fronteiras da República, pois a corrente vitoriosa
defendia, entre outras questões de cunho mais estritamente religioso, a organização dos calvinistas de toda a Europa para fazer frente à Igreja Católica e o reinício da guerra
dos Países Baixos contra a Espanha, a qual representava o
catolicismo pós-Concílio de Trento.19
Laet ingressou na Universidade de Leiden em 1597 e
dois anos mais tarde apresentou sua tese Esercitii Gratia. Em
1609, depois de uma estada na Inglaterra, onde travou contato com alguns intelectuais que se dedicavam aos estudos antiquários, regressou à República, retomando seus trabalhos na
área de teologia da universidade. Laet permaneceu em Leiden até o fim de seus dias. O interesse pela teologia de cunho
protestante, demonstrado desde o começo de sua vida intelectual, encontrou naquela cidade o ambiente ideal.
A diversificação de seu campo de trabalho começou a
ocorrer na década de 20 do século XVII. Laet foi responsável por alguns dos quarenta e oito volumes da coleção
Republicae, composta de pequenos livros sobre vários países e organizada pela firma Elzevier. Entre os volumes a
cargo de Laet estavam aqueles que versavam sobre Portugal, Espanha, Bélgica e França, para mencionar apenas os
da Europa ocidental.20
A firma Elzevier pertencia à família do mesmo nome e
era uma tipografia de grande importância durante o sécu-

16. A falta de estudos sobre Laet é também notada por J. A. F. Bekkers,
principalmente considerando-se o vasto material produzido por ele, que,
vale a pena sublinhar, não se restringe aos textos sobre o Novo Mundo J.
A. F. Bekkers, (ed) Correspondence of John Morris with Johannes de Laet,
Assen, Van Gorcum, 1970.

18. A partir da agora faremos referência à Companhia das Índias Ocidentais
apenas pela sua sigla original, WIC (westïndisch compangnie).

17. A migração de famílias inteiras da Antuérpia para Amsterdã contribuiu
significativamente para o estabelecimento homens de negócios, fazendo de
Amsterdã o centro das trocas internacionais durante o século XVII. Cf.
Charles Wilson, “Rebelión, Liberación y Patriotismo” in Trevor-Ropper,
La Época de la Expansión: Europa y el Mudno desde 1559 hasta 1660,
Barcelona, Ediciones Labor, 1970; e Trevor-Ropper, Religião, Reforma e
Transformação Social, Lisboa, Editorial Presença, 1972, especialmente para
esta discussão, ver os dois primeiros capítulos.

20. Os volumes que Laet assinam são os seguintes: Hispania sive de regis
Hispaniae regnis et opibus commentarius (1629); Galliae sive de francorum
regis dominiis et opibus commentarius, (1629); Belgii Confoederati respublica, (1630); De Imperio Magni Mogolis sive India vera comentata, (1630);
Turicici Imperii status seu discursus varii de rebus Turicii, (1630); Portugallia
seu de Illius regnis et opibus commentarius, (1642); Republica Poloniae,
Lithuaniae, Prussiae et Livoniae, (1642). Cf. Francisco José Moonen, Holandeses no Brasil, dicionário holandês de biografias, Recife, UFPE, 1968.
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19. Cf. Jean Delumeau, Op. Cit. e Geofrey Parker Op Cit.
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É possível inferir ainda que a experiência da realização
de História Natural do Brasil resultou dos esforços de
Laet, Piso e Marcgrave, contando também com o
apoio do Conde João Mauricio de Nassau-Siegen
lo XVII. Situada em Leiden, a empresa ficou famosa na
Europa por trazer para a República textos, manuscritos e
impressos de outros países e editá-los. O mercado de livros laicos atraía um número crescente de leitores e o
ambiente de tolerância na República possibilitava que os
editores viajassem pela Europa inclusive em busca de textos proibidos entre os católicos.
O ingresso de Laet na Companhia das Índias Ocidentais
coincidiu com sua curiosidade pelo Novo Mundo. Alguns
autores, como Gonsalves de Mello e Bekkers, consideram
este momento como uma guinada na trajetória intelectual de
Laet, da teologia para a botânica. Nos afastamos desta interpretação na medida em que defendemos a existência de certa
continuidade, considerando que a produção de Laet sobre o
continente americano também pode ser lida como uma continuação de seu combate ao catolicismo espanhol. A conquista de parte da América pelos neerlandeses faria parte desse
projeto maior, segundo a perspectiva do próprio Laet:
... e claramente mostrou como podia ofender este poderoso
inimigo com as próprias armas dele, tomando ou utilizando
suas riquezas da América, com as quais, por dilatados anos, ele
tem ... trazido em contínuo desassossego a toda a cristandade.21
Sábio de renome, Laet combateu o catolicismo no
âmbito das idéias. Seus livros, História ou Anais dos feitos
da privilegiada Companhia das Índias Ocidentais e Novo
Mundo, sua descrição, eram também uma maneira de tornar conhecidos, no continente europeu, os feitos dos neerlandeses no Novo Mundo, assegurando a posse do território e o enfraquecimento de Espanha, estratégia utilizada
pelos neerlandeses durante todo o conflito.
Laet nunca viajou para a América. Como outros sábios de seu tempo, utilizou-se das informações trazidas
pelos navios. Este é um dos casos em que fica mais eviden21. Johannes de Laet, História ou Anais dos feitos da Privilegiada Companhia das Índias Ocidentais desde sua fundação até o ano de 1636, tradução
dos Drs. José Hygino Duarte Pereira e Pedro Souto Maior, Rio de Janeiro,
Oficina Gráfica da Biblioteca Nacional, 1916-1925.
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te, na experiência neerlandesa, a estreita relação entre as
viagens para a América e os livros que eram editados na
Europa com o material proveniente destas viagens. Indo
um pouco além das conclusões apontadas por José Antonio Gonsalves de Mello, o que se quer demonstrar é a existência de uma ligação orgânica entre os trabalhos de Johannes de Laet e as viagens para o Novo Mundo, realizadas por Guilherme Piso e Jorge Marcgrave. Neste sentido
é possível considerar História Natural do Brasil, de Piso e
Marcgrave, como mais um capítulo, por assim dizer, da
obra de Laet, Novo Mundo, sua descrição.
É possível inferir ainda que a experiência da realização de História Natural do Brasil resultou dos esforços de
Laet, Piso e Marcgrave, contando também com o apoio
do Conde João Mauricio de Nassau-Siegen. O pioneirismo da experiência pode ser verificado ao constatar-se que,
pela primeira vez, os estudiosos que realizaram viagens ao
Novo Mundo, mantiveram relações orgânicas com uma
instituição científica, no caso, a Universidade de Leiden,
com o intuito de coletar e enviar informações.
Em suma, as viagens tornam-se fundamentais para a
elaboração dos livros. A apresentação de História ou Anais
dos Feitos da Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais
desde seus começos até 1636, em que Laet dirigia-se aos
membros do Conselho dos XIX, seus pares na Companhia,
reforça este argumento:
...Parece-nos também, ... que a descrição da América ou
do Novo Mundo, obra que anos atrás publicamos, requeria o
presente trabalho como uma continuação necessária; visto como
as numerosas viagens posteriores, o descobrimentos de várias
regiões, e as explorações feitas por mar e por terra, assim como
pela frota como pelos soldados da Companhia deram nova luz
sobre aquelas partes do mundo modernamente descobertas, e
aumentaram nossos conhecimentos, como ver-se-á no decurso
deste trabalho.22
22. Johannes de Laet, Op. cit. apresentação.
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A passagem revelava justamente a relação entre as viagens e o aumento do conhecimento que se foi adquirindo
sobre a região que deveria ser colonizada e administrada
pela WIC. Esta relação aparece em outros momentos da
apresentação, quando Laet advertia os leitores, especialmente os acionistas e diretores da Companhia, de que em
caso de omissão fizessem o favor
de indicar e de me fornecer as suas memórias ou diários,
para que mais tarde me possa lembrar e inclua as informações
nos devidos lugares, o que será um serviço a mim e ao público,
ajudando-me assim a completar esta História.23
Os escritos sobre o Novo Mundo deveriam, sempre
que possível, sofrer o acréscimo de informações obtidas
através das viagens, e estas, por sua vez, eram as responsáveis pela constante ampliação do conhecimento sobre a
natureza americana.
Outro ponto que reforça o argumento da existência de
relações entre o projeto colonizador neerlandês e a produção de conhecimento era o fato de que Johannes de Laet
não era o único homem de letras envolvido diretamente
com os acontecimentos políticos e os negócios da República. O poeta e escritor Constaijn Huygens, assim como
Hugo Grotius, ambos pensionários da cidade de Rotterdam, são dois exemplos de sábios que tiveram sua trajetória de vida marcada pela experiência adquirida na administração e na política de suas cidades. Some-se a isto o
fato de que as escolas e universidades neerlandesas também foram responsáveis pela formação dos homens que se
dedicaram à vida pública nas Províncias Unidas.24 A formação intelectual dos neerlandeses apresentava um nível
elevado, se comparada à do restante da Europa. O preparo
dos homens que serviam às companhias de comércio neerlandesas, desde os altos funcionários até os soldados, chamou a atenção de Charles Boxer. Ao comparar os marinheiros portugueses aos neerlandeses, o autor ressalta a
familiaridade destes com o conhecimento náutico em relação à ignorância daqueles.25
Como conseqüência de sua participação na WIC, Laet,
como vimos, participou dos acontecimentos políticos de

23. Idem, p. 29.
24. Sobre a formação intelectual das elites conferir Peter Burke, Veneza e
Amsterdã, um estudo das elites do século XVII, São Paulo, Brasiliense,
1991.
25. Cf. Charles Boxer, O Império Marítimo Português, Lisboa, Edições
70, 1992 e, do mesmo autor, The Dutch seaborn Empire, Londres, Penguin, 1991.
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seu tempo. Em seus livros sobre a América, defendeu feitos da Companhia ao mesmo tempo em que exaltou os
Países Baixos Unidos na Europa, como foi o caso da História ou Anais da Privilegiada Companhia das Índias Ocidentais e Novo Mundo, sua descrição.
AS VIAGENS DE CONHECIMENTO
O conhecimento sobre o espaço anexado era, para os
neerlandeses, garantia de posse. A consciência sobre a região dominada, adquirida através do mapeamento, do registro de seu clima, de seus produtos e de seus habitantes,
garantiria a conquista. A história natural aparecia assim
como um campo privilegiado.
As viagens para o Novo Mundo eram uma etapa importante para assegurar o conhecimento sobre o meio
americano, sendo, nesse sentido, viagens científicas. Realizadas durante a primeira metade do século XVII, estas
viagens contavam somente com o apoio do Conde de Nassau e da Companhia das Índias Ocidentais, e eram dirigidas por homens que tinham formação universitária. Como
dissemos, numa iniciativa complementar às viagens, o
material coletado era transformado em livros.
Com o Livro das Maravilhas começava a se delinear um
tipo de literatura que circulou muito nos meios mercantis:
as informações sobre as terras distantes, depositárias dos
artigos que atraíam os comerciantes. Os relatos de viagens
surgidos na Europa popularizaram os feitos dos homens
que partiam para terras distantes. Eram também homens
que se dedicavam ao comércio, como os neerlandeses, o
que sugere a possibilidade de que o Livro das Maravilhas,
narrativa da experiência de Marco Polo no Oriente, escrito
no final século XIII, tivesse feito parte das leituras daqueles
que se aventuraram no ultramar. Porém, no relato de Marco
Polo, a fantasia, o maravilhoso mesclava-se à experiência
vivida, não havendo fronteira entre imaginário e real. Quando
surgia, esse limite era apenas geográfico, o que reforçava a
idéia da existência de um lugar na Terra habitado por seres
extraordinários. Em fins do século XIV, com a chegada de
Colombo a novas terras, verificou-se a migração do maravilhoso do Oriente para o Ocidente. A partir de então, tornouse freqüente nos diversos relatos das viagens ao Novo Mundo essa conjunção da realidade com a fantasia.
Os relatos de viagens constituem um gênero literário,
diferenciando-se de outras formas discursivas. Estas narrativas registravam aquilo que era verdadeiro, diferente,
curioso, exclusivo, maravilhoso. Escritos, a maior parte
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das vezes, por homens que efetivamente viajavam, esses
textos colocavam algumas concepções tradicionais em questão. A veracidade da narrativa sustentava-se normalmente
pela experiência do que foi visto em lugares distantes. Entretanto, como observou Claude Klappler, “As maravilhas
são o grande assunto de todas essas narrativas.(...) Seu
sentido é o mesmo do verbo latino “mirari” que exprime
espanto, surpresa, gosto pela novidade e pelo extraordinário e não pelo belo.”26
Durante a Idade Média e o Renascimento, não havia
contradição entre utilizar o maravilhoso como sinônimo
de algo que era admirável, e que, portanto, deveria ser
submetido ao olhar, e aquilo que pertencia ao mundo das
fábulas. E isso só era possível numa “sociedade onde mito
e realidade não eram antagônicos”.27 Essa convivência do
real com o imaginário, também encontrada no relato de
Cristóvão Colombo, permitiu que Stefen Greenblat definisse o maravilhoso presente no texto do genovês como
uma estratégia para tomar posse do território recém-descoberto em nome dos reis de Castela, subjugando, inclusive, os povos nativos. Em Possessões Maravilhosas, o autor
afirma que “... a fantasia é muito significativa. Revela que
Colombo vê a oferta de presentes não apenas em termos
de política de conversão, mas também em termos de política de império.”28 Ocorre que, ao relatar episódios, descrever a terra e seus habitantes Colombo interpretava os
sinais de acordo com os seus objetivos e com sua visão de
mundo ainda impregnada pelo fabuloso.29
Verifica-se nos relatos neerlandeses uma pequena mudança no próprio significado do maravilhoso, pois esse já
não exprime o universo da fantasia, da superstição, o maravilhoso corresponde apenas a tudo aquilo que causa admiração, espanto ao espectador a partir da experiência do
olhar, principalmente quando em contato com o exótico.
Laet, em Novo Mundo, também registrou aspectos
maravilhosos da natureza americana, porém não mais como
algo que possibilitasse um encontro com a fantasia. Esses

26. Claude Klapper, Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade
Média, São Paulo, Martins Fontes, 1994. p. 61.
27. Idem, p. 80.
28. Verificar Steffen Greenblatt, Possessões Maravilhosas, São Paulo,
EDUSP, 1996. p. 147
29. Cf. Todorov, A conquista da América: a questão do outro, São Paulo,
Martins Fontes, 1999. Esse autor interpreta a atitude de Colombo em
relação aos fenômenos não como um observador cuidadoso, mas como um
exímio intérprete de signos. O que só era possível numa mentalidade onde
o real e o imaginário ainda conviviam com uma certa harmonia.
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aspectos eram inerentes aos produtos naturais que se tornavam objetos do teatro da natureza, espetáculo a ser descoberto e dominado pelo homem. Esta perspectiva levava
a um acúmulo de informações úteis sobre o mundo natural. É preciso destacar a racionalidade presente no modo
como os neerlandeses apreendiam o mundo natural. Esta é
uma das características da Modernidade, aqui expressa na
laicização do conhecimento: conhecer assegurava o domínio crescente das potencialidades da natureza. Quando Laet
descreve o tamanduá, por exemplo, ele o qualifica como
um animal maravilhoso,30 não por seus atributos fantásticos, mas pela sua forma exótica e, principalmente, porque
o animal comia formigas, um problema na vida dos colonos, sobretudo dos agricultores.

30. Tamandua is een wonderlijk dier Laet, Beschrijvinghe van West-Indien,
(1630) p. 503.
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Em contraponto à sugestão de Greenblatt, a experiência neerlandesa nos permite identificar uma racionalidade
moderna na maneira pela qual os neerlandeses tomavam
posse do território americano, racionalidade esta vinculada à produção de conhecimento sobre o mundo natural, o
qual deveria ser cuidadosamente observado e apreendido
pelo homem. Em outras palavras, o conhecimento sistematizado sobre a natureza levaria a um aproveitamento da
mesma: conhecer é também possuir, dominar.
Já foi mencionado que Novo Mundo se apresentava como
uma obra científica. Por isso, os acréscimos e as correções
eram feitos por Laet em cada oportunidade, o que justifica
as várias edições num curto espaço de tempo. Na medida
em que os dados observados chegavam à Europa deviam
ser incorporados. É nesse sentido que, repetimos, as viagens assumiram um papel de destaque na produção de conhecimento sobre o Novo Mundo.
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O Brasil, no texto de Laet, se estende desde São Vicente, ao sul, até o Maranhão, ao norte. Os principais
núcleos de povoamento da costa e a demarcação das fortificações são destacados em cada capítulo. Entre os assuntos tratados, ganham especial atenção aqueles referentes aos animais, às plantas, às ervas e aos habitantes
naturais da terra.
Laet escreveu Novo Mundo recorrendo ao grande número de dados a que teve acesso, sobre o Novo Mundo.
Nesta obra utilizou, além das informações coligidas pelos
neerlandeses, textos manuscritos e impressos que circulavam na Europa com as assinaturas de Walter Raleigh, Jean
de Lery, André de Thevet, Jose de Acosta e Antonio de
Herrara. No capítulo sobre o Brasil, muitas vezes Laet se
referiu a escritos portugueses. Assim, para construir sua obra,
o autor não se restringiu ao material que chegava às suas
mãos pela Companhia das Índias Ocidentais. Para nossa
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O Recife holandês, entre os anos de 1637 e 1645,
foi um espaço privilegiado para a realização de estudos
sobre a natureza americana, constituindo-se num lugar
de produção de conhecimento
argumentação, são especialmente interessantes os livros de
história natural, entre eles o texto de Carolus Clusius, diretor do jardim botânico de Leiden, e o trabalho de José de
Acosta, autor de Historia Natural e Moral das Índias.
Contar a história do Novo Mundo é descrever minuciosamente os acontecimentos relativos à incorporação da
América ao universo europeu, além de explicitar as suas
características físicas e climáticas e também relacionar as
plantas e os animais exóticos. O fato de Laet se ocupar
mais das terras já conhecidas e de consultar os roteiros de
viagens e textos de história natural disponíveis na época
não diminui o valor de seu esforço na compilação e publicação do seu trabalho. Além do mais, este procedimento
era comum durante o século XVII, particularmente quando se tratava do continente americano: muitos dos sábios
que escreveram sobre a matéria não haviam passado pela
experiência da viagem para a América.
A história natural oferece uma chave de leitura para
abordar a expansão européia, na medida em que a própria
fronteira do mundo natural conhecido se estendeu para o
ultramar. Considerar que as teorias e as práticas relativas à
história natural ofereceram um suporte para a incorporação do Novo Mundo à cultura científica européia, aponta
para a necessidade da investigação de uma das formas pelas quais se estruturava o conhecimento da natureza: a formação de coleções.
A formação de coleções aparece como um dos produtos típicos relacionados à prática da história natural: jardins botânicos e gabinetes de curiosidades eram os sítios
privilegiados para depositar essas coleções. O próprio livro pode ser analisado como um espaço para reunir, exibir
e divulgar informações e imagens das espécies naturais.
Johannes de Laet interessava-se pelos estudos antiquários, provavelmente uma herança do seu intenso contato
com a Inglaterra, onde, desde o final do século XVI, existia o College of Antiquaires. A elaboração de coleções era
uma das marcas distintivas dos antiquários, os quais junta116 ESCASSEZ

vam objetos de épocas e locais os mais remotos e diversos.
As viagens de conhecimento neerlandesas para o Novo
Mundo foram realizadas dentro desta perspectiva: coletar
informações e objetos da natureza americana e remetê-los
para os diferentes espaços que abrigavam coleções na Europa, o que incluía a Universidade de Leiden, a residência
de príncipes e, mesmo, os livros de história natural.
Considerar a coleta como etapa importante da produção de conhecimento articula-se não apenas ao fato de Laet
interessar-se pelos estudos antiquários, mas ao interesse mais
amplo que os europeus tiveram na elaboração de coleções.
Os descobrimentos provocaram um aumento significativo
na curiosidade em relação aos produtos “exóticos” que, ao
longo do século XVI, passaram cada vez mais a fazer parte
das coleções européias, surgindo em jardins botânicos,
zoológicos e gabinetes de curiosidades.
O Recife holandês, entre os anos de 1637 e 1645, foi
um espaço privilegiado para a realização de estudos sobre
a natureza americana, constituindo-se num lugar de produção de conhecimento, destacando-se o Jardim Botânico
situado na residência do Conde de Nassau, onde Guilherme Piso e Jorge Marcgrave puderam realizar estudos sobre a natureza americana e enviar informações para a República. Após retornar para a República das Províncias
Unidas em 1645, o Conde de Nassau entrega a Laet os
manuscritos que num espaço de três anos se transformariam no belíssimo exemplar de História Natural do Brasil.
Editado em 1648, História Natural do Brasil se divide
em duas partes. A primeira, atribuída a Guilherme Piso,
foi intitulada A Medicina Brasileira (Medicina Brasiliensis). A segunda, História das Coisas Naturais do Brasil
(Historiae Rerum Naturalium Brasilium), resultou dos
trabalhos de Jorge Marcgrave. O livro foi resultado do esforço conjunto de vários agentes envolvidos em sua realização: a Universidade de Leiden, a tipografia dos Elsevier, a Companhia das Índias Ocidentais e os próprios homens que representavam, de uma forma ou de outra, essas
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instituições: o Conde João Maurício de Nasssau-Siegen,
Johannes de Laet, Guilherme Piso, Jorge Marcgrave.
A publicação do livro garantia que os trabalhos do naturalista efetivamente enriqueceriam os conhecimentos
sobre a matéria. Com esse objetivo é que Laet – elo entre
a WIC, a universidade de Leiden, e a firma Elsevier articulou a entrada Marcgrave na WIC, sua viagem e, posteriormente, a edição do material recolhido na América, em particular, o material sobre a região dominada pelos batavos.
Ao apresentar História Natural do Brasil o próprio Laet
informava:
Jorge Marcgrave,..., a fim de dar uma descrição acurada
de todas as coisas naturais do Brasil, onde tinha vindo com esta
intenção...por investigação própria e diligentíssima, e por observação acurada, tendo feito com este fito muitas viagens,..., primeiramente, as descreveu e desenhou confusamente, conforme se
lhe apresentavam nos vários lugares e tempos, ou lhe eram levadas pelos naturais.31
Note-se que Laet assumiu a responsabilidade pela edi31. Jorge Marcgrave, História Natural do Brasil, tradução de Mons. Dr.
José Procópio de Magalhães. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado,
1942. Apresentação.
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ção. Segundo ele, o material recebido das mãos do Conde
de Nassau estava desordenado. Mesmo em se tratando de
descrições tão detalhadas, era preciso organizá-las de acordo
com os padrões científicos da época. Apesar de reconhecer
que Marcgrave já teria iniciado a classificação das espécies,
Laet não deixa de chamar a atenção para o fato de que a
ordem final foi dada por ele, embora procurasse respeitar
ao máximo os originais. Ao longo do texto encontram-se
inúmeros comentários do sábio, corrigindo ou acrescentando informações sobre as espécies descritas por Marcgrave,
principalmente aquelas já conhecidas na Europa e disponíveis em outros livros que o próprio Laet cita no texto.
Johannes de Laet transformou-se num personagem importante, pois mantinha ligações com as três instituições:
era diretor da Companhia das Índias Ocidentais, prestava
serviços para os Elsevier e mantinha contato intelectual
com a Universidade de Leiden. Além disso, não se deve
menosprezar o fato de que ele desempenhou a função de
compilador de estudos sobre a natureza americana até o
momento em que se tornou oportuno o envio dos naturalistas para o território dominado pelos neerlandeses no Novo
Mundo, especialmente o Brasil.
heloisagesteira@mast.br
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ntre tantas cisões sociais e econômicas, é possível dividir o Brasil em
dois grupos: os “com diploma” e
os “sem diploma”. A Pesquisa Social Brasileira (PESB) mostra, com
todas as letras e números, as flagrantes diferenças de mentalidade
e comportamento que separam os
brasileiros dos brasileiros, dependendo do grau de escolaridade – curso superior ou segundo grau incompleto. As
referências da sociedade sobre estado, cultura, justiça e
sexo, entre outros temas, vão de um extremo ao outro. De
antemão, um aviso: sexo oral? Só com terceiro grau.
O Quadro 1 revela esta gigantesca distância. De um
lado estão aqueles que concluíram o ensino universitário,
no outro extremo estão os que sequer completaram o segundo grau. Eles são diferentes em tudo.
Está se falando de probabilidades. É muito grande a
probabilidade de que, escolhendo-se aleatoriamente uma
pessoa que tenha superior completo, qualquer que seja
a pessoa escolhida, ela seja a favor de práticas sexuais
variadas, como sexo oral, sexo anal, sexo entre duas
pessoas do mesmo gênero e coisas correlatas.
Por outro lado, também é muito grande a probabilidade de que, escolhida aleatoriamente uma pessoa sem
superior completo, ou mesmo com uma escolaridade mais
baixa, ela seja contra qualquer variação nas práticas sexuais que vá muito além do sexo vaginal entre um homem e uma mulher.
A escolaridade é o que comanda a mentalidade. De
um lado há a mentalidade moderna: impessoal, contra o
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jeitinho brasileiro, contra punições ilegais como linchamentos, estupro na cadeia de criminosos condenados por estupro, a favor de confiar mais nos amigos, refratária à crença de que o destino está completamente nas mãos de Deus.
Esta pessoa é moderna porque sentou nos bancos escolares de uma universidade ou faculdade e obteve o diploma.
De outro lado há a mentalidade arcaica: personalista,
a favor do jeitinho brasileiro, a favor do linchamento e do
estupro de criminosos presos porque estupraram alguém,
contra confiar nos amigos, defensora da crença de que o
destino dos homens está nas mãos de Deus. Esta pessoa é
pré-moderna, ou arcaica, porque não teve a oportunidade
de obter o diploma do curso superior.
A escolaridade ter grau superior versus não tê-lo é o
determinante na criação deste abismo entre os brasileiros.
Porém, o abismo pode ser aumentado. Basta que para isto
aquele que tem grau superior seja também homem, jovem, residente de uma capital de estado da Região Sul ou
Sudeste e, que de outro lado, aquele que não completou o
superior não tenha sequer completado o primeiro nível de
educação escolar formal, seja uma mulher, mais velha,
residente do Nordeste, em uma cidade que não uma capital de estado.
Óbvio, não? Não. Não tão óbvio assim.
Muitos que têm o superior completo se escandalizam
quando denúncias de corrupção, muitas delas comprovadas, são “esquecidas” pela população que acaba votando
novamente nos denunciados. Não se trata apenas de falta
de alternativa. A mesma população que apóia a quebra de
regra patrocinada pelo “jeitinho brasileiro” tende a tolerar
mais a corrupção do que aqueles que condenam com ve-

QUADRO 1

Os dois extremos da mentalidade, dependendo do grau de escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Superior completo, homem, jovem, morador da
Região Sudeste ou Sul e de uma capital de estado
Contra o “jeitinho brasileiro”
Contra o “você sabe com quem está falando?”
Contra tratar a coisa pública como se fosse algo particular, de
cada um
Antifatalista, tende a não acreditar ou dar pouca importância
para o destino
Confia mais nos amigos
A favor de que as pessoas colaborem com o governo no zelo
pelo espaço público
Contra a “Lei do talião”: olho por olho dente por dente
A favor de comportamentos sexuais diversificados
Contra a intervenção do Estado na economia
Contra a censura
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NÃO COMPLETOU O SEGUNDO GRAU
Sem instrução formal, mulher, idosa, moradora da Região
Nordeste e de uma cidade que não é capital de estado
A favor do “jeitinho brasileiro”
A favor do “você sabe com quem está falando?”
A favor de tratar a coisa pública como se fosse algo particular,
de cada um
Fatalista, tende a acreditar ou dar muita importância
ao destino
Confia menos nos amigos
Contra o fato de as pessoas colaborarem com o governo no zelo
pelo espaço público
A favor da “Lei do talião”: olho por olho dente por dente
Contra comportamentos sexuais diversificados
A favor da intervenção do Estado na economia
A favor da censura
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deral, Severino Cavalcanti (PPB-PE). Severino defendia
abertamente que os parentes deveriam ser empregados
Quanto mais elevada a escolaridade menor a
pelos deputados e outros ocupantes de cargos públicos.
tolerância em relação ao jeitinho brasileiro
Severino não tinha grau superior. Os editorialistas e jorCerto
Errado
nalistas, formados por faculdades e universidades, que
Analfabeto
57
43
atacaram duramente Severino estavam se comunicando
Até 4ª série
51
49
De 5ª a 8ª série
58
42
com um público que, como eles, tinha o grau superior.
2º grau
48
52
Os eleitores de Severino, em sua maioria de escolaridaSuperior ou mais
33
67
de baixa e residentes de cidades pequenas do interior do
emência o mesmo jeitinho. Para muitos não há “esqueci- Nordeste, tendem a não condenar o comportamento de
mento” das denúncias, elas simplesmente não são impor- seu representante. Severino realmente representa esta
tantes. Estas pessoas tendem a ter escolaridade baixa.
população.
A principal diferença entre estes dois grupos de brasiOutra vez, a principal diferença entre, de um lado,
leiros é o diploma de grau superior.
Severino Cavalcanti e seus representados e, de outro, os
Não tão óbvio assim. Muitas pessoas de escolaridade jornalistas e seus leitores, é o diploma de grau superior.
baixa, que podem ou não ser religiosas, ficam escandaliAqueles que trabalham no mercado financeiro, muizadas quando se deparam com o noticiário sobre a enor- tos com doutorado completo, não querem nem ouvir fame Parada Gay de São
lar da palavra “EstaPaulo. Para elas, é indo” ou mesmo “goMUITAS PESSOAS DE ESCOLARIDADE BAIXA, QUE PODEM
compreensível tamanha
verno”.
Segundo a
OU NÃO SER RELIGIOSAS, FICAM ESCANDALIZADAS
“perdição”. Trata-se de
doutrina liberal, small
QUANDO SE DEPARAM COM O NOTICIÁRIO
SOBRE
A
ENORME
PARADA
GAY
DE
SÃO
PAULO
uma situação extrema.
is beautifull. Quanto
O mundo dos filmes pormenos o Estado internôs e sex shops tende a ser muito distante das pessoas de vindo na economia, melhor. Não é necessário trabalhar
escolaridade baixa. Não somente em razão de poder aqui- no mercado para pensar desta maneira. Basta que o disitivo, mas principalmente porque são comportamentos e ploma superior seja obtido para que a pessoa abandone
práticas que não estão de acordo com os valores das pes- uma visão de mundo paternalista, na qual há espaço para
soas de escolaridade baixa.
um “Estado-pai”, em favor de uma visão na qual o indivíMais uma vez, a principal diferença entre estes dois duo irá cuidar sozinho de seu bem-estar econômico, e
grupos de brasileiros – o que gosta e o que rejeita os sex caberá ao Estado apenas prover as condições mínimas
shops – é o diploma de grau superior.
na qual o indivíduo possa prosperar. É bem diferente da
Quem tem o superior completo se escandaliza (ou se visão das pessoas de escolaridade baixa. Elas tendem a
escandalizava) com o comportamento do ex-deputado fe- acreditar que suas vidas podem melhorar em função da
TABELA 1

TABELA 2

As pessoas de escolaridade mais alta tendem a ser menos hierárquicas do que as pessoas de escolaridade mais baixa

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

Atitude que a empregada
doméstica deveria ter se a
patroa diz que ela pode assistir
televisão na sala junto com ela
Sentar no
Assistir TV
sofá junto
na sala mas
da patroa
pegar cadeira
e assistir TV
na cozinha/no
com ela
seu quarto
47
53
49
51
55
45
68
32
75
25

Atitude que os empregados
de um prédio deveriam ter se
os moradores dizem que eles
podem usar o elevador social
Usar o
elevador
social
24
33
38
50
72

Continuar
usando
o elevador
de serviço
76
67
62
50
28

Atitude que o empregado
deveria ter se o patrão
diz ao empregado que
pode ser tratado de você
Passar a
chamar
o patrão
por você
32
30
35
44
59

Continuar
chamando
o patrão
por senhor
68
70
65
56
41
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TABELA 3

As pessoas de escolaridade mais alta tendem a ser menos patrimonialistas
do que as pessoas de escolaridade mais baixa

Cada pessoa deve
cuidar somente do que
é seu, e o governo
cuida do que é público
Discorda Concorda
Analfabeto
20
80
Até 4ª série
15
85
De 5ª a 8ª série
20
80
2º grau
31
69
Superior ou mais
47
53

Se alguém se sente
incomodado pelo
vizinho o melhor
é não reclamar
Discorda Concorda
27
73
37
63
45
55
62
38
78
22

Se alguém é eleito
para um cargo público
deve usar o cargo
como se fosse sua
propriedade particular
em seu benefício
Discorda Concorda
60
40
69
31
83
17
95
5
97
3

Já que o governo
não cuida do que é
público, então
também nenhuma
pessoa deve cuidar
do que é público
Discorda Concorda
50
50
67
33
82
18
95
5
98
2

TABELA 4

Aumente-se a escolaridade, diminua-se o fatalismo

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

Deus decide
o destino
51
47
36
23
9

Deus decide o destino,
mas as pessoas podem
mudar um pouco
24
29
32
32
17

ação do governo. Daí a necessidade, para elas, de maior
intervenção do governo na economia.
É necessário mais exemplos para mostrar que aquilo
que parecia óbvio não é?

Deus decide o destino,
mas as pessoas podem
mudar muito
18
15
18
30
47

Não há destino,
as pessoas decidem
tudo sobre suas vidas
7
9
13
16
27

Na média, como a maior parte da população brasileira
tem escolaridade baixa, pode-se afirmar que o Brasil é arcaico: apóia o “jeitinho brasileiro”; é hierárquico; patrimonialista; fatalista; não confia nos amigos; não tem espírito público;
defende a “Lei do talião”; é contra o liberalismo sexual; a
OS DOIS BRASIS: VALORES EM CONFLITO,
favor de mais Estado na economia; e a favor da censura.
SOCIEDADE EM CONFLITO
Porém, não são os defensores destes valores que dão o
Os dois Brasis de Jacques Le Goff estão aqui retratados tom dos meios de comunicação mais presentes junto às
de uma forma diferente.
pessoas de escolaridade alta. Ao contrário, eles são o púSão dois países muito distintos em suas mentalida- blico principal de programas como Cidade Alerta.
des. São dois países separados, um verdadeiro aparO país é dominado pelo arcaico, mas está dividido portheid cultural. São dois
que o moderno – apepaíses em conflito no qual
sar de minoritário –
O PAÍS É DOMINADO PELO ARCAICO,
MAS ESTÁ DIVIDIDO PORQUE O MODERNO
a classe baixa defende vatende a se tornar do– APESAR DE MINORITÁRIO –
lores que tendem a – lenminante no futuro.
TENDE A SE TORNAR DOMINANTE NO FUTURO
tamente – morrer ou se
Resultado: não é
enfraquecerem e a claspossível privatizar o
se alta está alinhada com muitos dos valores dominantes Banco do Brasil ou a Petrobras, não há massa crítica na
nos países já desenvolvidos.
população para sustentar este tipo de medida. Porém, na
Não há um lado certo e outro errado. Há sim, um medida em que aumentar a proporção da população com
lado dominante em lenta erosão, o lado das classes bai- nível superior completo, ficará mais difícil manter sob o
xas, e um lado pouco presente, mas que tende a se forta- controle do Estado estas empresas. Haverá uma transição
lecer na medida em que a escolaridade média da popu- conflituosa entre Banco do Brasil estatal e Banco do Brasil
lação for aumentando.
privado. O conflito está lá, é um conflito de valores. Neste
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caso, a medida estável, seja ela estatal ou privada, é uma
função da força da opinião pública ou dos valores dominantes da população. Como atualmente os valores dominantes são estatizantes, mantenha-se o banco e companhia de petróleo estatais.
O que dizer dos pequenos conflitos diários por quais
todos os brasileiros têm que passar ao verem pessoas furando filas, dando “jeitinhos”, utilizando-se do célebre “você
sabe com quem está falando?”. São conflitos de valores.
Valores opostos que têm como principais portadores dois
grupos de escolaridade.
Óbvio, não? Não. Não tão óbvio assim, como o leitor
pode ver. Há outras duas conclusões.
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CONCLUSÃO COM IMPLICAÇÕES ANTROPOLÓGICAS
Roberto Da Matta é o cientista social mais citado e mais
lido nos cursos da área. A sua influencia é enorme. Não
por acaso: suas interpretações do Brasil, sempre originais,
ajudaram os brasileiros a tomar consciência de como eles
são. A sua obra é um divã para a sociedade brasileira.
A PESB mostrou que Roberto Da Matta está certo, o
Brasil é hierárquico, familista, apóia o jeitinho, é partimonialista e outras coisas correlatas. Porém, há uma qualificação importante a fazer. O Brasil não é um bloco monolítico, mas sim uma sociedade profundamente dividida. Há
um segmento muito patrimonialista e outro que rejeita estes valores. O mesmo vale para as outras características

TABELA 5

As pessoas de escolaridade mais baixa apóiam mais as punições ilegais do que as pessoas de escolaridade mais alta
Uma pessoa condenada
por estupro ser estuprada
na cadeia pelos outros
presos, é uma situação:
certa
errada
Analfabeto
29
71
Até 4ª série
40
60
De 5ª a 8ª série
45
55
2º Grau
41
59
Superior ou mais
26
74

A polícia matar
assaltantes e ladrões
depois de prendê-los,
é uma situação:
certa
errada
40
60
35
65
35
65
23
77
17
83

A polícia bater nos
presos para eles
confessarem os crimes,
é uma situação:
certa
errada
51
49
44
56
41
59
31
69
14
86

A população linchar
suspeitos de crimos
muito violentos,
é uma situação:
certa
errada
27
73
32
68
33
67
24
76
17
83

TABELA 6

O maior de todos os abismos, a escolaridade

Opinião sobre uso de
revistas pornográficas
para excitação sexual
Opinião sobre
masturbação
masculina
Opinião sobre sexo anal
entre um homem e
uma mulher
Opinião sobre o homem
fazer sexo oral na
sua companheira
Opinião sobre
homossexualismo
masculino
Opinião sobre
masturbação
feminina
Opinião sobre a mulher
fazer sexo oral no
seu companheiro
Opinião sobre
homossexualismo
feminino
Opinião sobre todo tipo
de relação sexual
voluntária

Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor
Contra
Nem contra nem a favor
A favor

Analfabeto
81
2
17
82
2
17
92
1
7
92
1
8
97
1
2
85
2
13
86
2
12
94
2
3
61
3
36

Até 4ª
série
76
2
22
76
3
22
87
2
11
81
2
16
94
2
4
81
3
16
83
3
14
93
2
5
49
3
48

De 5ª a
8ª série
72
2
26
61
3
36
81
4
16
70
3
27
92
2
6
62
3
35
69
3
27
90
3
7
35
3
62

2º Grau
57
4
39
42
4
53
63
4
32
44
4
52
86
3
11
43
5
51
42
4
54
84
3
13
23
3
74

Superior
ou mais
47
3
49
26
4
71
52
5
43
28
4
67
75
5
20
23
3
74
26
4
70
74
5
21
15
2
82

33
54
36
60
18
60
58
17
46
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TABELA 7

Proporção de quem acha que o governo deve controlar, pelos segmentos de escolaridade
Aposentadoria
e previdência
social
81
81
72
68
60

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

Educação
74
74
72
67
57

Saúde
76
78
72
67
63

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

Serviço
de esgoto
76
70
69
65
69

Recolhimento
de lixo
78
73
66
57
57

Energia
elétrica
75
71
64
61
55

Justiça
80
82
77
78
89

Transporte
55
52
38
39
30

Estradas
e rodovias
71
78
71
63
51

Fornecimento
de água
76
69
68
65
65

Serviço de
telefone fixo
56
52
42
38
26

Serviço de
telefone celular
54
41
28
21
15

Bancos
77
67
54
40
23

Fabricação
de carros
36
33
21
16
7

TABELA 8

Quanto mais baixa a escolaridade, mas favorável à censura

Sem instrução
Até 4ª série
De 5ª a 8ª série
2º grau
Superior ou mais

Opinião sobre proibição de programa de TV que faz críticas ao governo
Discorda
Discorda
Nem concorda
Concorda
Concorda
muito
um pouco
nem discorda
um pouco
muito
32
11
2
10
46
40
13
1
14
31
45
23
0
14
19
57
22
1
10
9
72
19
1
1
7

testadas. É a conclusão da escolaridade: o segmento arcaico tem escolaridade baixa e o segmento moderno já
concluiu o grau superior.
O Brasil de Roberto Da Matta tem a escolaridade baixa. Como a maioria da população é muito pouco escolarizada, na média, Da Matta está correto. Todavia, quando
se identifica tamanha distância cultural entre dois segmentos de escolaridade, pode-se afirmar que não se está tratando de uma cultura, mas de pelo menos duas formas
distintas e, na maioria das vezes, opostas de ver o mundo.
Assim, é possível fazer uma importante qualificação à
contribuição de Da Matta. Mais do que uma contribuição
antropológica para compreender o Brasil, Roberto Da Matta
talvez tenha produzido uma contribuição sociológica para
compreender as sociedades subdesenvolvidas quaisquer
que sejam elas. Em estágios nos quais a escolaridade média da população é muito baixa, as sociedades tendem a
legitimar a quebra da regra ou da lei (jeitinho), achar que
cada pessoa deve respeitar o seu papel social predefinido
(hierarquia), ter as relações familiares como muito mais
importantes do que outras relações etc. Na medida em
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que a escolaridade aumenta e as sociedades enriquecem
estas maneiras de ver o mundo perdem força. Isso não
seria particular ao Brasil, mas um fenômeno geral, associado a um determinado estágio de desenvolvimento pelo qual
qualquer sociedade tem que passar.
Há ainda uma resposta antropológica a esta conclusão.
É simples. A cultura brasileira seria diferente sim, e a prova disto é que o brasileiro de grau superior é mais familista, hierárquico etc. do que o norte-americano de grau superior. Ou seja, controlando-se a variável escolaridade o
antropólogo poderia achar diferenças constantes entre duas
sociedades. Neste caso, estas diferenças se configurariam
na própria diferença cultural entre elas. Cultura existe e
importa.
As duas conclusões podem coexistir: tanto a escolaridade importa e explica muito a diferença entre grupos sociais dentro de um mesmo país quanto pessoas da mesma
escolaridade de países distintos podem ter visões de mundo diferentes. De toda sorte, o Brasil nunca será culturalmente igual aos Estados Unidos e vice-versa. Porém, se
desejamos que alguns elementos da cultura norte-ameri-
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GRÁFICO 1

Atributos positivos - Brancos, pardos e pretos
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GRÁFICO 2

Atributos positivos - Brancos, pardos e pretos
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cana ganhem mais força ano Brasil os dados da PESB indicam um caminho muito claro: expanda-se de forma veloz
a escolarização de grau superior no Brasil. Feito isto ficaremos mais parecidos com nossos vizinhos ricos do norte,
mas nunca iguais.
Apenas para manter a polêmica acesa, vale perguntar:
não seremos nunca iguais porque a cultura é realmente

diferente ou porque eles sempre terão vantagem na escolaridade? É bem possível que no dia que a maioria dos
brasileiros tiver curso superior, nos EUA a maioria dos norte-americanos terá mestrado. E assim continuaremos sem
saber exatamente por que há diferença entre os dois países, se por causa da escolaridade ou por causa da cultura.
O clima cultural criado por uma grande maioria de escoABRIL • MAIO • JUNHO 2006 125
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GRÁFICO 3

Profissões - Brancos, pardos e pretos
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laridade baixa é bem diferente daquele gerado por uma
grande maioria de escolaridade alta.

CONCLUSÃO QUE DIZ RESPEITO A UMA
ANTIGA CONTROVÉRSIA, O RACISMO
Há ou não há racismo no Brasil? Essa é a antiga controvérsia. Atualmente, cada vez menos. O Brasil vem lentamente tomando consciência de seu preconceito racial ou de cor.
Ainda que haja as vozes contrárias. Contrárias aos fatos.
Todavia, é importante constatar, de maneira convincente,
que há preconceito racial. A constatação apresentada nos
Gráficos 1 a 3 se deu por meio de uma pesquisa de opinião
feita com a metodologia mais rigorosa possível; portanto,
perguntando-se aos brasileiros se eles são ou não racistas.
Eles responderam, na média, “somos racistas sim”.
Os defensores da cordialidade só poderão negar as
conclusões dos gráficos 1 a 3 atacando a metodologia
empregada. O trabalho é deles, não é meu. Confio plenamente nos métodos testados e aprovados no Brasil e em
outros países do mundo. Os mesmos métodos que permitem prever comportamento de consumo, eleitoral, econômico, e outros.
No Brasil, os pardos – que já são misturados – têm
menos preconceito de cor do que os brancos e pretos.

Muitos vão dizer: é claro! Como os pardos já têm experiência familiar de mistura, e como estão entre os dois
extremos, eles são os que menos preconceito cultivam. O
resultado da pesquisa expressou uma conclusão lógica. O
empírico fortaleceu a dedução.
Ora, se a pesquisa confirma algo que é lógico, por que
ela não haveria de constatar algo que realmente existe na
sociedade brasileira? O preconceito de cor.
Há discriminação e ela acontece contra pretos e pardos. A vida deles é muito mais difícil do que a vida dos
brancos. As barreiras devido à cor são maiores. Em muitos
casos, os pardos são mais vítimas do que os pretos. Eles
são vistos como os mais malandros. Em outras situações os
pretos ficam piores do que os pardos. O fato é que não há
situação na qual os brancos estejam piores do que pardos
e pretos.
Nada melhor no Brasil do que ser homem e branco.
Algo que muitos já sabiam pela experiência. O fato é que
agora, com os dados da PESB, os próprios brasileiros disseram isto. Aqueles alimentam a controvérsia de que, ou não
há racismo no Brasil, ou, se há, é um racismo cordial e
brando, terão que se confrontar com as evidências empíricas apresentadas nesta revista. Os próprios brasileiros disseram que são racistas, e não necessariamente cordiais.
alberto.almeida@ipsos.com.br
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ob profunda crise desde o último quarto
de século, com reflexos econômicos, sociais,
culturais e políticos, Moçambique ocupa
um dos últimos lugares no Índice do Desenvolvimento Humano, elaborado pelo
PNUD (2004). No Índice de Desenvolvimento Humano de 2002, publicado em 2004, está no 174º
posto no ranking de 177 países listados. Dos 36 países
com IDH baixo, 32 são da África Subsaariana. Dos 50
países africanos arrolados, 32 estão entre os com IDH
baixo, 17 com IDH médio e um (Seycheles) com IDH
elevado (PNUD, 2004).
Em se tratando de tantos países africanos com fraco
Desenvolvimento Humano (são 23 entre os 36 da África
Subsaariana), e de nações colonizadas no século XX, conclui-se logicamente que há indicação da cumplicidade colonial na crise moçambicana de hoje. A ação colonial recente
na África foi, sem dúvida, a forma de o capitalismo garantir
trabalho mal-remunerado e transferir renda para as metrópoles. As razões dos países moldados pelo colonialismo no
século XX e que se encontram em situações semelhantes nas
macroestruturas econômicas, sociais e políticas, são as mesmas quando tratadas à luz da história econômica. Não é por
acaso que, com processos semelhantes de invasão e ocupação, de exploração colonial e de modernização, estas nações
estejam em situações parecidas e muito críticas.
A modernização em Moçambique, incluindo a Constituição do Estado nacional e a implantação do socialismo,
deu-se tardiamente no contexto mundial (anos 70). Ocorreu quando os Estados-nação começavam a perder os seus
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pesos específicos e tiveram reduzidas as margens de manobras e a sua soberania.
Nos anos 80, apareceram as políticas neoliberais e seus
programas que visavam a recuperar a economia. O país
havia se endividado e se desestruturado durante o período
modernizador desenvolvimentista, quando viu reduzida a
quase um terço a sua capacidade produtiva. O processo de
modernização da economia em Moçambique deu-se lentamente no período colonial, com sinais consistentes a partir dos anos 60. Esta bandeira, totalmente reformulada, foi
retomada e aprofundada pelo governo socialista da Frelimo, constituído após a independência. Particularmente, no
caso de Moçambique, a crise da modernidade se deu nos
moldes socialistas. Mas não podemos imputar a crise social e econômica ao socialismo. A grande maioria dos países africanos também se encontra em crise e apenas poucos entre eles tiveram experiência socialista. Entretanto, é
de se remarcar que a experiência socialista moçambicana
foi a mais profunda e duradoura da África (1976-86).
No pós-segunda Guerra, com o novo ciclo de crescimento econômico capitalista, que acelerou o processo de
independência das colônias, Portugal retardou o quanto
pôde a emancipação dos países sob seu domínio. No caso
de Moçambique, essa protelação resultou em dez anos de
luta armada de libertação nacional, conduzida pela Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique). A Frelimo era
liderada por Samora Moisés Machel, segundo presidente
do país – o primeiro, Eduardo Mondlane, foi assassinado
pela Pide em 1969, meses após a realização do 2º Congresso da Frente. A luta armada levou à independência de
Moçambique em 25 de junho de 1975. De 7 de setembro
de 1974 até a data da independência, Portugal acertou com
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a Frelimo a formação de um governo de transição. O cargo de primeiro-ministro ficou com Joaquim Chissano. Samora Machel tornou-se o primeiro presidente de República Popular de Moçambique, em um regime de partido único – a Frelimo transformou-se em partido marxista-leninista em fevereiro de 1977 – e de constituição socialista.
Com uma economia dependente dos vizinhos África
do Sul e Rodésia (atual Zimbábue), países de governos
racistas apoiados pelos Estados Unidos, Moçambique sofreu os efeitos de uma guerra de desestabilização empreendida por esses governos, que lhe causaram prejuízos incalculáveis. Mesmo assim, a Frelimo aprofundou os projetos de modernização da economia e das relações sociais
iniciados na década de 60 pelos portugueses, através da
criação de um forte setor estatal e do processo de assalariamento. A guerra de desestabilização se interiorizou em
meados dos anos 80, sobretudo pela retaguarda e forte apoio
bélico, militar e econômico dado pela África do Sul ao
MNR (atual Renamo).1 Pesaram também as dificuldades
dos projetos estatais em assegurar a produção, a ausência
dos valores “tradicionais” na estrutura de poder e o abandono a que ficou relegada a sociedade doméstica – entenda-se a grande maioria da população rural com organização social própria anterior ao colonialismo. A partir de
1983, a situação social, política e econômica se deteriorou
ao ponto de tornar Moçambique extremamente vulnerável
e dependente de ajudas humanitárias. O apoio da comunidade internacional evitou que um número maior de pessoas sofresse os efeitos da guerra, das catástrofes naturais
1. O MNR, Mozambique National Resistance, é um movimento fundado em 1976 pelo governo racista de Ian Smith, na Rodésia, e
apoiado por antigos colonialistas. Com a independência do Zimbábue, em 1980, transferiu-se para a África do Sul, quando então suas
ações em território moçambicano tornaram-se constantes e sanguinárias. Somente mais tarde, com a adesão de dissidentes da Frelimo,
assume-se como partido político e o nome em português, Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo), liderada por Afonso Dhakana até
os dias de hoje. Tem representação parlamentar e dirige inclusive
algumas cidades importantes.
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e das dificuldades econômicas enfrentadas. Ainda em 1983,
o governo fez um fracassado acordo de não-agressão com
a vizinha África do Sul e outro, bem-sucedido, com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Foi o início do abandono das políticas socialistas.
As dificuldades econômicas enfrentadas foram de ordens diferentes. Os fatores internos surgiram da distância
entre os projetos da Frelimo e a sua capacidade de realização. Assinale-se que esse descompasso entre o desejo e a
realização estava ligado a fatores históricos. De um lado,
era fruto das propostas modernizantes e socialistas, no quadro progressista do sistema mundial vigente. De outro,
era alimentado por fatores externos, provocados pela guerra de desestabilização, que almejava exatamente atingir a
débil economia moçambicana.
o final dos anos 80, a Frelimo promoveu
uma série de mudanças, inclusive na
Constituição. Instituiu o multipartidarismo, abandonou a economia centralizada
e aderiu às regras da economia de mercado. Em agosto de 1992, foi assinado o acordo de paz
entre a Frelimo e a Renamo. Eleições diretas foram realizadas em 1994. A Frelimo saiu vitoriosa e elegeu Joaquim
Chissano para a presidência. Vale lembrar que em 1986 o
presidente Machel morreu vítima de um suposto atentado
contra o avião presidencial, na África do Sul. Após sua
morte, o então ministro dos Assuntos Estrangeiros, Joaquim Alberto Chissano, assumiu a presidência. Chissano
foi eleito para um segundo mandato em 1999. As eleições
de 2004 também foram vencidas pela Frelimo, que fez o
atual presidente, Armando Guebuza, um militante da luta
de libertação e ministro do primeiro governo.
A paz está efetivamente estabelecida no território desde o acordo de 92. A partir daí, o quadro político passou a
ser estável, sem clima de beligerância política. A violência
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social e institucional existente é fruto do processo normal
de acumulação de capital entre os que possuem e os que
não possuem bens e propriedades. As polícias e as milícias
particulares têm a responsabilidade de garantir a ordem.
Além dos traumas psicológicos, das mortes, dos desaparecidos, dos milhões de deslocados (chegou a se falar em
mais de quatro milhões, em um país de 16 milhões de
habitantes), dos feridos e aleijados, a crise deixou outras
seqüelas: estruturas sociais desorganizadas, que se recompõem lentamente; o retorno de capitais e de relações de
produção antigas provenientes da África do Sul e de Portugal, com os mesmos sotaques e tapas, com as mesmas impunidades requeridas à ação do capital: e as proteções aos
poderosos, agora de todas as cores.
Se o presente não é famoso, o futuro tampouco é promissor. As expectativas otimistas prevêem que ainda levarão décadas para se chegar ao nível de produção de 1973,
o melhor de Moçambique. Para enfrentar esta situação, o
Ministério do Plano e Finanças parte da premissa de que,
“sem estabilidade econômica, não existe um ambiente que
estimule o crescimento económico, sem o qual não existe
redução da pobreza. (...) a estabilidade econômica é fundamental para o crescimento das economias. A estabilidade é normalmente medida por variações no nível de
preços, nas taxas de juro e nas taxas de câmbio. Estas
variações são determinadas, em geral, por políticas que
afectam a procura da economia. Estas políticas são a política monetária, fiscal e cambial. Estas três políticas são
maioritariamente determinadas pelos governos.”2 (Franco, p. 215-6; grifos deste autor)
Em 1950, a população moçambicana era de cerca de
6,5 milhões de habitantes. A partir daí cresceu de forma
acelerada, atingindo 7,6 milhões em 1960, 9,4 milhões
em 1970, 12,1 milhões em 1980, 14,4 milhões em 1991 e
16,9 milhões em 1999. É o quarto país mais populoso
entre os 14 que integram a SADC (Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral).
Em 1997, o PIB do país foi calculado entre US$ 2,4
bilhões e US$ 3,4 bilhões, variando segundo a fonte –
PNUD ou Banco Mundial. Em 1998, o PIB de rondou os
US$ 3,9 bilhões. A Região Norte do país contribuiu com
21%; o Centro, com 31%; e o Sul, com 48%.
2. FRANCO, António S. (2002). Estabilidade Macroeconômica e
Financeira. Instrumento de crescimento. In ROLIM, Cássio et alli.
(2002) A economia moçambicana contemporânea. Ensaios. Maputo:
Gabinete de Estudos, Ministério do Plano e Finanças.
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Segundo os relatórios do governo, cerca de 70% da
população moçambicana vivem em condições de pobreza
absoluta, tanto de privação material como cultural e da
vida em geral. O país tem o Índice de Pobreza Humana
mais elevado em toda a região da África Austral.
Em termos globais, os resultados do desempenho econômico no início da década atual continuam a mostrar concentração econômica na Região Sul do país, com cerca de
51% da população e 49% da produção do país. Destaque
para a cidade de Maputo, com uma contribuição na produção de cerca de 36,9%. Segue-se a Região Centro, com
participação de 27,7%, e finalmente o norte, com 21,3%.
O PIB per capita nacional tocava os US$ 200 em 2000.
A importância da agricultura em Moçambique evidenciase, acima de tudo, pelo fato de envolver 80% da população, embora contribua com menos de 30% para o volume
do PIB, enquanto que aproximadamente 70% das receitas
de exportação agregadas derivam de produtos agrícolas e
de recursos renováveis.
agricultura continua a ser a atividade com
maior peso na economia, tanto no nível
nacional como no regional. Mas sua participação vem declinando ao longo dos anos
em favor de outros setores, como a indústria manufatureira e o comércio. Em 1997, a agricultura representava 24,9% do PIB. Em 2000, sua contribuição caiu
para 22,9%. No mesmo período, em contrapartida, o setor
da indústria manufatureira registrava uma subida na sua participação, passando de 9,9% em 1997 para 13,6% em 2000.
A esperança de vida em Moçambique é de 42 anos
contra 48,9 anos na África Subsaariana. De acordo com os
organizadores do Relatório do PNUD, os dados poderiam
ser “ainda mais positivos”:
“Não fossem os efeitos do HIV/SIDA, certamente captados
pelas tendências de natalidade e mortalidade do recenseamento da população em 1997, e se a taxa de crescimento
econômico tivesse mantido a tendência dos anos anteriores,
os resultados seriam, decididamente, ainda mais positivos.
Os resultados renovam a esperança de que, embora haja
um longo caminho a percorrer, Moçambique está, em termos puramente relativos, a dar passos importantes na redução de carências de sua população.”3 (PNUD, p. 21.)
3. PNUD (2000). Moçambique. Educação e desenvolvimento humano: percurso, lições e desafios para o Século XXI. Relatório Nacional
do Desenvolvimento Humano de Moçambique 2000. Maputo: PNUD.
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A taxa de alfabetização da população adulta é de 39,6%.
Ou seja, apenas 6,4 milhões de moçambicanos sabem ler e
escrever, para um total de 16,1 milhões de habitantes. A
percentagem de moçambicanos cursando do nível primário ao superior aumentou nos últimos cinco anos; passou
de 29% em 1997 para 36% em 2000.
Até 1975 tinha-se em Moçambique um capitalismo
colonizado, com forte presença do Estado salazarista. Com
a independência, impôs-se a modernização socialista, entendida como um sistema produtor de mercadorias, tal
como no capitalismo, que se apoiava também em um Estado forte, diferente, porém, em sua forma. A partir de 1992,
instalou-se um sistema plenamente capitalista, democrático e liberal. Pessoas, mercadorias e capitais passaram, então, a circular livremente, do Rovuma a Maputo. Os ajustes jurídicos foram realizados, deixando o país pronto para
a nova inserção internacional, ao gosto do grande capital.
Entretanto, nunca o país esteve tão sem autonomia e com
tanta miséria. Depois de toda a contribuição na produção
de riqueza para o sistema-mundo no século XX, a situação
de descarte na nova ordem mundial tem sido a parte que
lhe cabe do desenvolvimento.
Neste quadro, vejamos em linhas gerais duas propostas no âmbito da política econômica elaboradas no final da
década de 90 pelo Ministério do Plano e Finanças, com o
apoio direto de organismos internacionais e de experts de
conceituadas universidades. Elas são apresentadas como
complementares e a base central produtiva para a eliminação da pobreza.

OS MEGAPROJETOS
O IDE (Investimento Direto Estrangeiro) é um dos
pilares da política econômica, utilizado por grandes grupos de capital, geralmente em parcerias, no planejamento
global de suas ações para a produção em escala mundial.
Os países africanos têm recebido um montante reduzido de investimentos estrangeiros, embora sofram fuga
de capital em larga escala, “na medida em que os detentores dos activos transferem os recursos para locais mais seguros” (MacPherson, 2002, p. 134). Por isso, o Ministério do Plano e das Finanças de Moçambique procurou realizar reformas institucionais para atrair os investidores externos. Criou um cenário no qual os retornos dos investimentos privados tenham riscos proporcionais àqueles disponíveis no estrangeiro (será o risco-Moçambique, para
os capitais não morrerem de fome?).
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Em 1997, o IDE em Moçambique totalizava US$ 65
milhões. Nos dois anos e meio seguintes, o governo permitiu que fosse realizado um empreendimento para a produção de alumínio no valor total de US$ 1,34 bilhão. Trata-se
do Projeto Mozal, que começou a funcionar em junho de
2000. Segundo o relatório World Investiment Report (2000)
da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), esse investimento colocou Moçambique no sexto lugar do ranking, atrás apenas de Angola, Egito, Nigéria, África do Sul e Marrocos. Em 1999, a
África recebeu em IDE cerca de US$ 10 bilhões, que não se
comparam aos US$ 106 bilhões que foram para a Ásia e aos
US$ 90 bilhões direcionados à América Latina.
omo o PIB em Moçambique em 2000 era
de cerca de US$ 4 bilhões, o impacto de
projetos dessa natureza é profundo nas contas do país. É de se considerar ainda diversos outros megaprojetos, como são conhecidos, que estão em diferentes estágios de preparação: a
duplicação da capacidade da Mozal, que prevê ampliação
da hidroelétrica de Cabora Bassa; a construção de uma
nova estação hidroelétrica em Mepanda Uncua; o projeto
de gás natural de Temane e Pande; o projeto de fundição
de ferro e aço de Maputo; o projeto dos corredores de
areias pesadas para explorar as areias minerais titaníferas;
o Projeto Dobela Port, para construir um porto profundo
em Maputo, entre outros.
Os estudos do Ministério do Plano e Finanças, composto por consultores da Harvard University, revelam que
esses megaprojetos terão grande impacto no PIB e na balança comercial, mas não no rendimento nacional e no balanço de pagamentos, devido à compensação dos fluxos
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financeiros, aos pagamentos do serviço da dívida e à repatriação dos lucros. Como eles são de capital intensivo, boa
parte dos pagamentos será para o serviço da dívida aos
credores estrangeiros e para a remessa de lucro. O impacto desses projetos na criação de empregos locais será pequeno, em face de suas características técnicas. Somente
cinco mil empregos diretos seriam criados em seis megaprojetos, chegando a 15 mil nas empresas de suporte – o
que daria uma relação de mais de US$ 1 milhão em investimento para cada emprego oferecido.
A construção da Mozal durou dois anos e meio. Em
1998, foram aplicados US$ 220 milhões em serviços de
terraplenagem e construções. Em 1999, foram investidos
mais US$ 875 milhões. Em 2000, um novo aporte, de
US$ 245 milhões, para a aquisição de equipamentos. Apenas 6% do valor do projeto foram despendidos em bens e
serviços e mão-de-obra em Moçambique, não significando
que tenham remunerado fatores nacionais, pois os subcontratantes utilizavam recursos estrangeiros.
A capacidade total de produção anual será de 245 mil
toneladas de alumínio, toda exportada, em um valor estimado de US$ 400 milhões. Serão importadas 500 mil toneladas de alumina e 96 mil toneladas de coque, ao custo
de US$ 90 milhões. Haverá grande utilização de energia
elétrica, fornecida pela Motraco – empresa nova, com linhas de transmissão através da África do Sul –, a um custo
estimado em US$ 60 milhões. Outras despesas adicionais
serão referentes a serviços importados (US$ 80 milhões),
serviços domésticos (US$ 2 milhões) e impostos de circulação (US$ 4 milhões). Serão empregados 650 moçambicanos, com salários totais de US$ 5 milhões ao ano, e 90
estrangeiros. Outros empregos vêm sendo criados, para
serviços de segurança, alimentação etc.
A estrutura financeira foi constituída por 38% de capital próprio, 50% de empréstimo, quase todo da África do
Sul, na forma de empréstimo de exportação – o país ainda
fornecerá a energia – e 12% de empréstimo subordinado.
O financiamento do capital próprio foi de US$ 520 mi-
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lhões, repartidos entre a Billiton (47%), a Mitsubishi (25%),
a IDC (24%) e o governo de Moçambique (4%). A parte
do governo, de US$ 20 milhões, foi financiada pelo Banco
Europeu de Investimento. O serviço da dívida anual (juros
e amortização do capital) destes empréstimos totais está
previsto em US$ 80 milhões, e o valor agregado direto
doméstico será de aproximadamente US$ 160 milhões/ano.
A produção do projeto terá um impacto no PIB ligeiramente acima de 5%, mas o efeito direto no rendimento
nacional, isto é, o rendimento acrescido aos moçambicanos, será de US$ 18 milhões ao ano.
spera-se um lucro de US$ 65 milhões ao ano.
A parte do governo (4%) equivalerá a US$
3 milhões. A balança comercial terá um saldo favorável de US$ 160 milhões – US$ 400
milhões de exportações menos US$ 240 milhões das importações. Mas o efeito global no balanço de
pagamento será pequeno, pois todos os lucros – salvo os
US$ 3 milhões do governo – deverão ser repatriados. Assim, somente os US$ 4 milhões do imposto de circulação
e os US$ 3 milhões de dividendos ficarão nas receitas do
governo. Pode-se acrescentar US$ 1 milhão de impostos
diretos sobre o trabalho. Por se tratar de uma zona de livre
exportação, a Mozal está isenta dos impostos indiretos.
A fase 2 do projeto, já concluída em 2004, e da qual não
dispomos de dados, propiciaria a duplicação da produção.
Durante as fases de construção, serão criados 2.650 empregos, mas o número de empregados para garantir a produção total será de 1.300 após 2004, segundo o projetado.
Com as mesmas características do Projeto Mozal, em
termos proporcionais e volume de grandeza, estão programados outros megaprojetos. Ou seja, forte impacto no PIB,
algum na balança comercial, menor no balanço de pagamentos e muito pouco no valor agregado em termos de
criação de emprego e renda nacional. Como toda a produção é exportada, assim como quase todo o lucro, extrai-se
de Moçambique uma mais-valia, não por sua força de trabalho barata, mas, pela existência de energia abundante
requerida para a produção de alumínio, no caso da Mozal,
do ambiente político para aceitar indústria tão poluente e
pelas facilidades para expatriar os lucros.
A política governamental indica que os megaprojetos
são importantes. Eles são orientados para a exportação e
assim “trazem benefício ao ligar Moçambique à economia
internacional”. Além disso, acredita-se que “o comércio
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internacional demonstrou ser particularmente importante
como um canal para o desenvolvimento e difusão de tecnologia” (Andersson, 2002, p. 553). Quanto otimismo na
previsão de que Moçambique irá se apoderar da tecnologia da produção de alumínio... Mas continuemos com o
consultor de Harvard ligado ao Ministério do Plano e das
Finanças, defendendo os megaprojetos:
“Os projetos são mostruários para possibilidades de investimentos em Moçambique. Eles melhoram as infra-estruturas
e disseminam muitos benefícios para os cidadãos. Proporcionam oportunidades de formação para a força de trabalho
moçambicana. Os megaprojetos estão também vinculados a
larga base de recursos naturais de Moçambique. Para além
disso, a Mozal, MISP [Projeto de Fundição de Ferro e Aço de
Maputo] e os Corredores de Areias exigem, todos, grande
quantidade de energia eléctrica, e a disponibilidade de energia barata tem sido importante para as suas localizações. Um
aspecto importante para a Mozal tem sido o tratamento recebido em Moçambique da parte da União Européia sob a Convenção de Lomé. O alumínio produzido em Moçambique será
importado para União Européia com isenção de impostos.
Os megaprojetos, entretanto, não irão resolver o problema
de desemprego em Moçambique. Todos são de capital intensivo e somente um número limitado de empregos directos
está sendo criado.”4 (Andersson, p. 553; grifos deste autor)
O impacto global no PIB dos seis megaprojetos tomados em conjunto será grande, sem dúvidas. Se os projetos
previstos forem realizados, poderá se alcançar um crescimento do PIB, em 2010, da ordem de 37%. Mas o crescimento do rendimento nacional será de apenas 7%, com 20
mil novos empregos. Nesse mesmo período, estima-se um
ingresso de 3,7 milhões de pessoas no mercado de trabalho moçambicano. O que fazer com essa mão-de-obra disponível? Os experts encontraram a solução. Ao lado desses
projetos de capital intensivo, propõem projetos de mãode-obra intensiva, também para exportação, os chamados
investimentos EIMI. Vejamos como isso funciona.

AS EIMI - EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA
DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA
As EIMI devem ser um elemento central na estratégia de desenvolvimento “pró-pobre”, diz Sarkar, expert
do Ministério do Plano e das Finanças, sentenciando que
4. ANDERSSON, Per-Ake (2002). Impactos dos megaprojetos na
Economia Moçambicana in ROLIM et alli (2002), op.cit.
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Moçambique tem tudo para atraí-las. Em contraste com
os megaprojetos que quase não geram empregos, essas
indústrias podem criá-los e rapidamente. Como exemplo,
cita o caso de três fábricas com capital de Taiwan, subcontratadas da Nike, que produzem calçados esportivos
no Vietnã com 45 mil postos de trabalho. E ainda o Lesoto, que criou 19 mil empregos na indústria de vestuário e calçado, com US$ 100 milhões em receitas de exportação. Nesse caso, vale lembrar, trata-se de valores
exportados e não de valores agregados ao país. Avança
ainda que muitas economias dos chamados “tigres asiáticos” incrementaram a sua industrialização a partir desse
tipo de indústria, como a Coréia do Sul, Malásia, Tailândia e até o Vietnã. Cita também o caso das Ilhas Maurício, que passou de país pobre exportador de algodão para
um país rico, com exportação diversificada. E, finalmente, propõe que em razão do
“alto nível de fluxos de IDE [Investimento Direto Estrangeiro] nos anos recentes, e a abundância de mão-de-obra
barata em Moçambique, poder-se-ia esperar que o país
ajust[ass]e de maneira ideal as operações da indústria de
mão-de-obra intensiva em áreas como vestuário e têxteis,
agro-processamento, produtos de couro, brinquedos, artigos
de desporto e montagem eléctrica. A vantagem competitiva
de Moçambique e a localização geográfica favorável colocam-no numa posição vantajosa para a atracção de investimentos de EIMI como um motor de crescimento sustentável e criação de emprego. Além disso, o ambiente tributário
é altamente favorável e à criação de zonas francas.”5 (SA-
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do no mesmo documento do Ministério do Plano e Finanças) que tem como prioridade reduzir a pobreza absoluta
e cujo salário-mínimo é menos de US$ 40 mensais. Ou a
proposta da industrialização EIMI não é séria ou não é
séria a de se reduzir a pobreza. Parece-nos ser essa última
a mais provável.
ela proposta, são consideradas vantagens dessa industrialização a aprovação da África Growth and Opportunity Act – de junho de 2000,
nos Estados Unidos – que abre mercado a
esse tipo de produto, assim como o fenômeno denominado “gansos voadores”. Trata-se de uma referência à fuga dos investimentos de países como as Ilhas
Maurício, onde os salários aumentaram (assim que aumen-

RKAR, 2002, p. 475, grifos deste autor)
Pergunto como se pretender que “desenvolvimento
sustentável” assente em uma indústria praticamente sem
capital fixo, que pode ser transferida a outro país rapidamente, em conseqüência de flutuações, como a redução
salarial em outras regiões ou porque os salários domésticos aumentaram?
Logo adiante o planejador confessa que “os recentes
aumentos no salário-mínimo [em Moçambique] se contínuos irão também minar a vantagem competitiva de Moçambique em indústrias de exportação de mão-de-obra intensiva” (Sarkar, 2002, p. 476). Como se vê, antes mesmo
de o processo começar, já se encontra em risco pelo possível aumento do salário-mínimo. E isso em um país (atesta-

tam, acabam...). Também são avaliados como benefício da
industrialização o novo protocolo comercial da SADCC que
facilita essas transações e o acordo de preferências comerciais com a Europa.
Estas indústrias, não se deve esquecer, baseiam-se em
processos de trabalho geralmente individuais ou familiares, utilizando poucos meios de produção (máquinas de
costuras, colas etc.) pertencentes aos trabalhadores, que
recebem as matérias-primas e se limitam a realizar um
esforço físico intenso, em um processo de montagem,
colagem, corte ou costura, dependendo do produto. A
empresa empregadora não tem capital no país. Leva suas
matérias-primas a Moçambique para serem trabalhadas
localmente e retornarem com um produto acabado para
ser vendido no mercado internacional. Têm-se aí as calças, camisas e gravatas de grifes, os tênis e sapatos de
marca e, em um sistema um pouco mais sofisticado, os
produtos eletroeletrônicos e os informatizados. São, portanto, processos de trabalho individualizados que permitem exploração extra.
A individualização do trabalho é o processo pela qual
a contribuição da
“mão-de-obra ao processo produtivo é definida de forma
específica para cada trabalhador e em razão de cada uma
de suas contribuições, seja na forma de trabalho autônomo,
seja como mão-de-obra assalariada contratada individualmente e com base em um mercado amplamente desregulamentado.6 (CASTELLS, p. 97; grifo deste autor)

5. SARKAR, Soumodip (2002). Moçambique também pode competir! Exportações da Indústria de Mão-de-Obra Intensiva, in ROLIM

6. CASTELLS, Manuel (2002). A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 3. 3ª edição. São Paulo: Paz e Terra.
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Esse processo, utilizado nas exportações da indústria
de mão-de-obra intensiva, constitui um dos aspectos da
formação da superexploração, responsável pela exclusão de
vários países e regiões, e pode ser definido como o termo
que indica relações trabalhistas
“que permite[m] que o capital retenha sistematicamente
os pagamentos/alocação de recursos ou imponha condições mais rigorosas de trabalho a determinados tipos de
trabalhadores, piores do que seja considerado norma/
regra em um dado mercado de trabalho em determinado tempo e espaço. Isso se refere à discriminação contra
imigrantes, minorias, mulheres, jovens, crianças ou
outras categorias de trabalhadores discriminados, do
modo como tolerada ou sancionada por órgãos de regulamentação.
Uma tendência significativa nesse contexto é o surgimento da mão-de-obra remunerada infantil em diversas
partes do mundo, sob condições de extrema violência, exploração e incapacidade de defesa, revertendo o padrão
histórico de proteção social às crianças, existente não só
na última fase do capitalismo industrial, mas também
no estatismo industrial e nas sociedades agrícolas tradicionais.” (CASTELLS, op. cit. p. 97)
As propostas do FMI, do Banco Mundial e do grande
capital (a alternativa EIMI), que foram encampadas por
diversos governos – como o de Moçambique, país com 70%
da população vivendo em miséria absoluta – não as diferenciam, nem mesmo no cinismo, dos programas de bemestar para os africanos do período colonial.
De novidade, os megaprojetos atuam no antigo quadro moçambicano com muito trabalho morto e quase sem
trabalho vivo, enquanto as EIMI atuam com muito trabalho vivo e quase nenhum trabalho morto.
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o momento atual da globalização neoliberal, não há a convocação da população, como defendia a Frelimo dos anos
70 e início dos 80, para a participação e
integração na economia, nem como trabalhadores, nem como consumidores. Embora a integração no mundo globalizado se dê pelo processo de produção, não o é pelo processo de trabalho. Investe-se muito
em Moçambique nos megaprojetos. Estes visam à exportação e utilizam pouca mão-de-obra local. Entretanto, o capital não extrai agora renda da sociedade doméstica. A
altíssima mais-valia extraída é proveniente da alta composição do capital que explora pouquíssima mão-de-obra. Além
disso, estes empreendimentos pagam baixíssimos impostos e taxas locais, e não produzem para o consumo interno. A integração no processo de globalização é praticamente o aluguel que o grande capital internacional faz ao
governo de um espaço no qual produz para o benefício do
próprio capital de fora e de uma pequena elite local.
Para ocupar a população propõem-se, então, as exportações das indústrias de mão-de-obra intensiva. Estas não
se radicam em nenhum lugar, pois sua característica é a
volatilidade. É uma forma ambulante de exploração internacional que faz parte do chamado mundo globalizado.
Não obstante, a exclusão de Moçambique não é apenas social, mas, sobretudo, econômica. A exclusão política é condição para a exclusão econômica. Moçambique aderiu de forma incondicional a todas as cartas de
intenções do FMI e imposições dos credores internacioABRIL • MAIO • JUNHO 2006 137

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA
nais. Instalou o processo de paz com a Renamo, democratizou o país com eleições diretas, liberdade partidária, de imprensa e de circulação de capital, mas, principalmente, trouxe a boa governança, permitindo altos
lucros e a sua repatriação.
proposta do FMI, do Banco Mundial e
do grande capital internacional, endossada pelo governo, para atrair os megaprojetos e as EIMI – em um país, ressalte-se mais uma vez, com 70% da população sob miséria absoluta – muda a forma da exploração,
mas continua com os mesmos objetivos das políticas coloniais de espoliação do povo moçambicano. A exploração e
a humilhação que sofreram a população durante o colonialismo eram justificadas para assimilar e civilizar o indígena para o trabalho e o consumo, com o mito do desenvolvimento. Agora, nas políticas neoliberais, a exploração e a
exclusão são apresentadas com o objetivo de diminuir a
pobreza e a miséria.
A ausência de alternativas efetivas permite florescer
em Moçambique relações mafiosas e paternalistas, conhecidas como integrações perversas. São relações que não
existiam no país e agora dominam no tráfico de drogas,
no contrabando de armas, nos “grupos de proteção” etc.,
ocupando lugares de destaque no mundo dos negócios, da
política e da sociedade em geral. Elas correspondem às
formas de trabalho praticadas na economia do crime, gerando lucros próprios que, pelas normas legais, são considerados crime. Essas relações estão em pleno florescimento em Moçambique e dão uma dinâmica própria à exclusão social, articuladas com o capital global.
Enfim, as propostas para Moçambique reduzem-se aos
megaprojetos, com muito trabalho morto e quase nenhum
trabalho vivo, e às exportações da Indústria de Mão-deObra Intensiva, com muito trabalho vivo e quase nenhum
trabalho morto. Essa é a essência da atual política econômica, que se aproveita da miséria reinante para aumentar
os lucros do grande capital, apoiando-se nas bandeiras da
democracia, da paz, da segurança e da boa governança. É
neste contexto que se multiplicam, no seio do povo sem
capital e sem trabalho, as integrações perversas, mas germinam também, no seio da multidão, outras formas de
rebeliões futuras.
beluce@candidomendes.edu.br
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