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A INVENÇÃO
(RACIAL)
DA REPÚBLICA
BRASILEIRA

SENSO, BOM SENSO E CONTRA SENSO

Quem já teve a oportunidade de se deter no

texto do Estatuto da Igualdade Racial1, elaborado

pelo Senador Paulo Paim, PT/RS, aprovado sem

maiores discussões no Senado e a caminho de ser

aprovado na Câmara Federal? Causa espanto que

uma matéria de grande relevância, que pretende

“alterar as estruturas institucionais do Estado para

o adequado enfrentamento e a superação das de-

sigualdades raciais decorrentes do preconceito e

da discriminação racial” (Estatuto da Igualdade
Racial, Projeto de Lei n.3.198 de 2000, p.8), venha

sendo pouco debatida, salvo exceções especial-

mente no meio intelectual e acadêmico. Trata-se,

entretanto, de uma peça legal de peso constitu-

cional que, se aprovada, promoverá uma mudan-

ça sem precedentes na tradição republicana em

vigor nesse país desde a Constituição de 1891.

Isso não é pouca coisa. Vejamos.

É um projeto que tem como alvo fixar direitos

para segmentos da população brasileira, nomea-

dos na lei como afro-brasileiros, que no parágrafo

3º, do Art.1º, são assim definidos: “Para efeito

deste Estatuto, consideram-se afro-brasileiros as

pessoas que se classificam como tais e/ou como

negros, pretos, pardos ou definição análoga”

(Idem). Definido o seu público-alvo, esclarecem-

se seus objetivos e suas diretrizes: em seu artigo

1º, “institui o Estatuto da Igualdade Racial, para

MONICA GRIN

combater a discriminação racial e as desigualda-

des raciais que atingem os afro-brasileiros, in-

cluindo a dimensão racial nas políticas

públicas desenvolvidas pelo Estado.” (Idem,
p. 7; grifo meu) E no Art. 3º, “Além das normas

constitucionais relativas aos princípios fundamen-

tais, aos direitos e garantias fundamentais, aos

direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatu-

to da Igualdade Racial adota como diretriz po-

lítico-jurídica a reparação, compensação

e inclusão das vítimas da desigualdade e a

valorização da diversidade racial” (EIR2, p.8;

grifo meu).

Há implícitas no Estatuto duas abordagens que

serão aqui exploradas: a primeira refere-se à

mudança nas bases universalistas das políticas

públicas – tal como definidas na Constituição re-

publicana brasileira – ao estabelecer uma nova

concepção de titularidade de direitos cujo funda-

mento encontra-se na “raça” e não no indivíduo;

e a segunda, que se refere à validação de uma

“raça”, os afro-descendentes, cujos pressupos-

tos fundamentam-se na ancestralidade, em um

passado de escravidão, numa cultura e religiosi-

dade autênticas e em características genômicas

específicas.

Nessa perspectiva, o Estatuto da Igualdade

Racial é a blindagem normativa para uma nova

CIENTISTA POLÍTICA
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concepção de sociedade que se deseja implantar.

A desigualdade social como efeito da discrimina-

ção historicamente perpetrada por uma “raça”

em relação à “outra” é, conforme o Estatuto, o

obstáculo a ser superado por ações afirmativas,

reparatórias e compensatórias, chamadas também

discriminação positiva, que busca elevar a “raça”

discriminada ao patamar de igualdade social em

relação à “raça” até agora “dominante”. Nos

termos do Estatuto: “... consideram-se ações afir-

mativas os programas e medidas especiais adota-

dos pelo Estado para a correção das desigualda-

des raciais e para a promoção da igualdade de

oportunidades” (§5º, do Art.1º, EIR). Nessa nova

concepção de sociedade, a valorização da diver-

sidade racial, do reconhecimento da diferença e

de sua autenticidade é pressuposto fundamen-

tal para se definir as fronteiras do grupo racial a

ser beneficiado pelas políticas públicas, orienta-

das prioritariamente para a diminuição das desi-

gualdades raciais. Reza o Art. 4º da Lei: A partici-

pação dos afro-brasileiros, em condições de
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igualdade de oportunidades, na vida econômica,

social, política e cultural do País, será promovida

prioritariamente por meio de: I) inclusão da di-

mensão racial nas políticas públicas de desenvol-

vimento econômico e social; II) adoção de medi-

das, programas e políticas de ação afirmativa; III)

modificação das estruturas institucionais do Esta-

do para o adequado enfrentamento e a superação

das desigualdades raciais decorrentes do precon-

ceito e da discriminação racial; IV) promoção de

ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à

discriminação racial e às desigualdades raciais em

todas as suas manifestações individuais, estrutu-

rais e institucionais; V) eliminação dos obstáculos

históricos, socioculturais e institucionais que im-

pedem a representação da diversidade racial nas

esferas pública e privada; VI) estímulo, apoio e

fortalecimento de iniciativas oriundas da socie-

dade civil direcionadas à promoção da igualdade

de oportunidades e ao combate às desigualdades

raciais, inclusive mediante a implementação de

incentivos e critérios de condicionamento e prio-

ridade, no acesso aos recursos e contratos públi-

cos; e VII) implementação de programas de ação

afirmativa destinados ao enfrentamento das de-

sigualdades raciais nas esferas da educação, cul-

tura, esporte e lazer, saúde, trabalho, mídia, ter-

ras de quilombos, acesso à justiça, financiamen-

tos públicos, contratação pública de serviços e

obras e outras.” (EIR, p.8-9).

Essa comunidade imaginada, ontologicamen-

te dividida em duas “raças”, que o estatuto pre-

tende edificar, seria plausível se consensualmen-

te no Brasil as pessoas se pensassem como parte

de uma sociedade cindida entre duas “raças”:

uma “branca”, historicamente dominante e privi-

legiada, e outra “negra”, historicamente excluí-

da e oprimida. Todavia, e com algum princípio de

realidade, a se impor essa nova concepção de so-

ciedade, na qual os cidadãos terão a marca de

uma ou outra “raça” de origem (uma vez que o

Estatuto, para evitar ambivalências, concebe ape-

nas duas “raças”) – conferida pela cor da pele,

pelos traços fenótipos e consolidada oficial e com-

pulsoriamente pelos registros civis, censos esco-

lares, documentos e sistemas de informação (Ar-

tigos 11, 16, 23 e 48, EIR) – estará se instaurando

uma ordem com cenários óbvios de abusos de

poder e de inaceitável intromissão do Estado na

liberdade de classificação dos indivíduos. Se o

poder público nessa nova ordem deve ter suas

estruturas modificadas para implantar políticas

públicas orientadas pela dimensão racial, a fim de

corrigir ou reparar “injustiças” de uma “raça”

em relação à outra, aqueles que por uma “fatali-

dade” são “brancos”, ainda que pobres e excluí-

dos, provavelmente serão os “negros de ama-

nhã”. Um Estatuto cuja legitimidade seria, aos

olhos do estado democrático de direito, a de corri-

gir desigualdades e injustiça, estará renovando

déficits morais e injustiça social, só que agora

com a cor da pele trocada. Nesses termos, os

“brancos” pobres não seriam alvos igualmente

prioritários de políticas sociais, pela única razão

de pertencerem a uma “raça” que foi responsabi-

lizada coletivamente ou culpada de perpetrar in-

justiças contra a “raça negra”. Podemos indagar

sobre se apenas a cor da pele deva ser o critério

para diferenciar os excluídos dos não-excluídos.

SENSO, BOM SENSO E CONTRA SENSO
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Haveria grandes diferenças entre pobres pretos,

pardos ou brancos? E se todas essas cores encon-

tram-se misturadas, como seriam criadas as fron-

teiras raciais de direitos?

 Nessa nova concepção de sociedade, os indí-

genas, por exemplo, não teriam lugar quer esta-

tisticamente, quer como alvo de políticas públi-

cas. Estariam literalmente à míngua. O Estatuto

embora se dirija aos discriminados, em momento

algum se refere aos indígenas. O historiador José

Murilo de Carvalho bem denominou as preten-

sões de bi-racialização em curso no Brasil, por

militantes do movimento negro, por estatísticos e

por gestores públicos, como o “genocídio estatís-

tico” dos índios e mestiços. Para ele, “Valorizam-

se duas cores, raças, etnias, seja lá o que for com

exclusão das outras. Viramos um país em preto e

branco, ou melhor, em negro e branco. Deixados

livres para definir sua cor, os brasileiros exibem

enorme variedade e grande ambigüidade. Essa

riqueza foi aprisionada no leito de Procusto das

cinco categorias pré-codificadas do IBGE. Os ame-

ricanizantes querem mutilá-la ainda mais, redu-

zindo-a à polarização branco-negro.” (Carvalho,

2004).

Pergunta-se, então: a quem serve essa nova

sociedade que o Estatuto da Igualdade Racial de-

seja edificar? Um Brasil racializado promoveria o

fim da discriminação racial? Promoveria a justiça

para todos os que se encontram excluídos das

oportunidades econômicas, políticas, sociais e

culturais? Seria de fato a promoção da “raça” o

melhor antídoto contra o racismo e seus efeitos?

Observa-se em diversos artigos do Estatuto

uma bem delimitada fronteira a definir os sujeitos

de direitos contemplados nessa nova ordem que

se quer edificar. Nesses termos, pertencer à “raça

negra”, ou ser “afro-descendente”, significa es-

tar sujeito a doenças que acometem apenas aque-

les que dela fazem parte. No Art. 12, diz o Estatu-

to: “O Ministério da Saúde produzirá, sistemati-

camente, estatísticas vitais e análises epidemio-

lógicas da morbimortalidade por doenças gene-

ticamente determinadas ou agravadas pelas

condições de vida dos afro-brasileiros” (EIR, p.10;

grifo meu). Alguns estudos mostram que a “utili-

zação dos conceitos de raça e/ou etnia na aborda-

gem das doenças ‘geneticamente determinadas’,

ou os instrumentos teórico-metodológicos para se

aferir a influência do racismo nos agravos à saú-

de, ainda são objeto de intenso debate na produ-

ção acadêmica, especialmente a anglo-saxã.”

(Maio & Monteiro, 2005). Pertencer à “raça ne-

gra” significa ser protagonista de uma cultura e

de uma história que apenas a eles pertencem;

significa tornarem-se temas obrigatórios de estu-

dos e pesquisas nos cursos de graduação e pós-

graduação. No Art.21 o Estatuto estabelece: “Os

órgãos federais e estaduais de fomento à pesqui-

sa e à pós-graduação criarão linhas de pesquisa e

A QUEM SERVE ESSA NOVA SOCIEDADE QUE O ESTATUTO DESEJA EDIFICAR?

UM BRASIL RACIALIZADO PROMOVERIA O FIM DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL?

PROMOVERIA A JUSTIÇA PARA TODOS OS QUE SE ENCONTRAM EXCLUÍDOS

DAS OPORTUNIDADES ECONÔMICAS, POLÍTICAS, SOCIAIS E CULTURAIS?
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programas de estudo voltados para temas refe-

rentes às relações raciais e questões pertinentes

à população afro-brasileira” (EIR, p.13). Perten-

cer a essa “raça”, ademais, significa praticar cul-

tos religiosos que lhes pertencem por ancestrali-

dade. A se considerar o Estatuto como uma peça

legal reparatória, pode-se inferir que a afirmação

do princípio da diferenciação racial pressupõe um

contraponto a um “outro” implícito, os “bran-

cos”, que pela mesma lógica seriam então os

atuais beneficiários de uma ciência médica volta-

da para doenças que só acometem “brancos”;

que são protagonistas privilegiados de uma histó-

ria e culturas próprias; e que apenas eles têm o

direito de praticar seus cultos religiosos próprios.

O que se mostra controverso nos ajustes nor-

mativos para se implantar uma sociedade bi-racia-

lizada, é que eles promovem uma espécie de ci-

são em país cujo patrimônio cultural não permite

monopólios raciais. A religião católica torna-se

então uma religião dos brancos e as de origem

africana dos negros? E os protestantes, que cres-

SENSO, BOM SENSO E CONTRA SENSO
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cem muitíssimo nas estatísticas oficiais, são de

que cor/raça? Os heróis antes nacionais serão

agora divididos em brancos e negros? Machado

de Assis, Garrincha e Pixinguinha, por exemplo,

fazem parte do panteão negro ou branco?

O argumento histórico da reparação igualmen-

te presente no Estatuto identifica na escravidão e

na omissão do Estado em relação aos descenden-

tes de escravos durante o pós-abolição os pilares

históricos geradores da desigualdade racial no

Brasil. A reparação, para ser plausível, deve en-

contrar os atores responsáveis pela promoção dessa

desigualdade, no caso os “brancos”, que descen-

deriam como coletividade de todos os senhores

de escravos “brancos”. Mas, e os senhores “pre-

tos” de escravos, cuja identificação já foi feita

em abundância pela historiografia sobre escravi-

dão no Brasil, teriam a sua descendência isenta

das exigências de reparação histórica? O argu-

mento moral é que se seus antepassados “ra-

ciais” perpetraram formas de discriminação e vi-

olência racial, os “herdeiros” devem arcar com

essa culpa moral. Perguntaria: como um “afro-

brasileiro” pobre poderia convencer com plausi-

bilidade seu vizinho “branco” pobre de que ele é

o culpado pela situação de pobreza em que ambos

se encontram?

Não se trata aqui de fechar os olhos aos cená-

rios óbvios de desigualdades sociais e regionais

nos quais pretos e pardos por razões que também

incluem o preconceito são estatisticamente suas

maiores vítimas. Os indicadores sociais sobre de-

sigualdade social no Brasil têm revelado que os

pretos e os pardos, a que chamam “negros”, são

maioria entre os segmentos mais empobrecidos

da sociedade brasileira. É fato incontestável, por-

tanto, que a discriminação racial vigora ainda hoje

nas relações pessoais, nas instituições de um modo

geral e no mercado de trabalho. Nesses termos,

entende-se que no Brasil é fundamental que se

elaborem iniciativas públicas e privadas para se

combater vigorosamente a discriminação racial e

seus efeitos. Entretanto, o Estatuto da Igualdade

Racial vem se apresentando quase exclusivamente

como opção para se atingir tal fim. Como visto, o

Estatuto é um pacote de ações afirmativas que

não apenas pretende eliminar a discriminação ra-

cial e seus efeitos, mas também instaurar uma

ontologia racializada acreditando ser esse o me-

lhor antídoto para promover a igualdade racial e

eliminar a discriminação.

Qual tem sido, todavia, o papel do Legislativo,

casa que abriga a tramitação do Estatuto, no atual

contexto de promoção racial? Em outro lugar, te-

nho salientado o recente protagonismo do Execu-

tivo na condução da questão racial. Desde o go-

verno Fernando Henrique, arriscaria dizer, menos

por razões políticas e mais por constrangimentos

morais, o Executivo vem assumindo um papel pro-

positivo quanto ao problema da chamada desi-

gualdade racial. O presidente Lula, em seu pro-

grama de governo, em 2002, assumiu sem maio-

res oposições a agenda de segmentos do Movi-

mento Negro. Criou dentro do governo a Secreta-

ria Especial de Promoção de Políticas de Igualda-

de Racial (SEPPIR), com status de ministério, a

fim de levar adiante políticas focais orientadas

para os negros como parte dos acordos interna-

cionais para a eliminação do racismo e para a
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promoção da diversidade racial em órgãos públi-

cos federais. Ao se beneficiar de pouca ou nenhu-

ma oposição por parte de um Legislativo politica-

mente tímido e moralmente constrangido em re-

lação ao tema racial e pressionado pelo lobby do

Movimento Negro, o Executivo, com livre passa-

gem, lidera as ações de promoção racial a que a

sociedade parece aceder sem maiores oposições,

à exceção de vozes fragmentadas da opinião pú-

blica e de intelectuais preocupados com a raciali-

zação do país.

Essa espécie de constrangimento moral sobre

o tema racial encontra um relevante exemplo his-

tórico na tramitação do que depois ficou conheci-

da como a Lei Afonso Arinos. Em 1950, o então

deputado pela UDN Afonso Arinos de Melo Franco

apresenta um projeto de lei ao Congresso, o De-

creto Lei n. 1.390, de julho de 1951, a primeira lei

anti-racista elaborada no Brasil. Tratar-se-ia de

lei que rejeita a “raça” como critério de diferen-

ciação na sociedade brasileira. A afirmação da

igualdade de todos perante a lei, independente-

mente da raça ou da cor, do sexo ou da religião,

não seria apenas uma declaração de princípios,

mas deveria ser respeitada, sob penas da lei, em

lugares públicos, em estabelecimentos comerciais

e no funcionalismo público.

Ainda que Afonso Arinos identifique o proble-

ma do racismo como um mal mais potencial do

que real e como um desvio em nosso processo

civilizatório a ser oportunamente corrigido, o ra-

cismo como denúncia se pronunciava quanto mais

organizado encontrava-se o Movimento Negro.

Na conjuntura de Afonso Arinos prevalecia tanto a

versão do negro alienado da sua condição racial,

quanto a do negro consciente da sua cor e do

preconceito racial. Neste último caso eram deno-

minados como “novo negro” por Florestan Fer-

nandes e Roger Bastide. Costa Pinto, através de

sua pesquisa sobre os negros no Rio de Janeiro

em finais dos anos de 1940, também identifica um

associativismo de novo tipo, ou seja, um associa-

tivismo negro mais consciente das tensões raciais.

Se até 1945 Vargas teria, para alguns, mobilizado

a integração do negro ao mercado formal de tra-

balho e, portanto, à cidadania, no imediato pós-

guerra o tema do racismo renasce em tom de de-

núncia. Transforma-se, ademais, em ponto de pau-

ta amplamente discutido pelos constituintes de

1946. Pipocam denúncias de racismo nas relações

pessoais, nos estabelecimentos públicos e comer-

ciais e até no futebol. A genialidade da lei Afonso

Arinos, justo nessa conjuntura, é que ela cumpre

duas finalidades: 1) retira do Executivo, ou seja,

do colo de Getúlio Vargas, recém-eleito presiden-

te em 1950, o tema da discriminação racial que se

insinua como tema potencialmente político; e 2)

“cala” as vozes mais exaltadas dos “novos ne-

gros” ou do associativismo de novo tipo. O Legis-

lativo, com grande poder de pauta nessa conjun-
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tura, será capaz de reabilitar o lugar moral do

tema, esvaziando amplamente o seu candente sig-

nificado político. Para Arinos, tanto quanto para

Freyre, deputados federais na legislatura de 1950-

1954, tratava-se da necessidade de se elaborar

uma pedagogia moral capaz de mobilizar o cons-

trangimento do brasileiro em relação à discrimi-

nação racial seja como idéia, seja como ação.

A potencial politização da questão racial re-

presentaria um sinal de alerta, e mesmo uma

motivação, para que uma primeira lei específica

contra a discriminação racial fosse elaborada em

1951 no Brasil. A aceitação unânime no Senado e

na Câmara do projeto de lei Afonso Arinos, que

durou não mais do que um ano, demonstra que

através dela se instauraria uma blindagem legal e

moral imune às apropriações políticas do tema ou

a possíveis tentativas de gestão da questão racial

pelo executivo. A lei, em sua dimensão positiva, é

na verdade o coroamento de um processo no qual

a política, engessada na lei, traveste-se em ex-

pressão de um devir moral inescapável.
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Hoje, observa-se movimento inverso. O Estatu-

to da Igualdade Racial figura-se em lei afirmativa,

que garante ao Estado amplos poderes de inter-

venção nas liberdades civis. É garantido ao Estado,

o poder de discriminar racialmente a sociedade, ou

seja, classificar racialmente a população e definir

benefícios com base na cor e na “raça” do indiví-

duo, virando de ponta-cabeça os fundamentos anti-

racistas da Lei Afonso Arinos. O Estatuto da Igual-

dade Racial é uma lei racialista e promotora de

diferenciações. Nesses termos ela quebra o con-

senso moral do anti-racismo e transforma a ques-

tão racial em questão política. Ou seja, não há una-

nimidade quanto aos seus fundamentos.

Por esta razão, temos assistido recentemente

a uma rara demonstração no Brasil de desnuda-

mento político da questão racial. A demonstração

cívica do caráter político do tema racial traduz-se

hoje na elaboração de um manifesto republicano,

ou melhor, de uma carta pública, contrária à pro-

moção da “raça” como categoria de direitos es-

pecíficos no Brasil. O primeiro efeito político des-
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se manifesto é que ele confrontou o Legislativo

com a sua própria passividade, constrangimento

moral e indiferença diante de temas como racis-

mo, cotas raciais e Estatuto da Igualdade Racial,

ao contrário do que se observa nos anos de 1950-

51. Em resposta ao primeiro manifesto, um outro

manifesto – em defesa das cotas e do Estatuto da

Igualdade Racial elaborado sob a liderança de

segmentos do Movimento Negro e de simpatizan-

tes da causa – impõe igualmente a atenção do

Legislativo quanto ao tema. Ao confrontarmos os

dois manifestos, transparece a cisão presente na

sociedade quanto aos fundamentos que pautam

os projetos de lei das cotas raciais e do Estatuto

em tramitação no Congresso. Embora os termos

dos dois manifestos salientem convicções de na-

tureza moral, irreconciliáveis se mantidas no cam-

po mesmo da moral, o cenário público em que es-

ses valores são exibidos não pode mais se eximir

de sua função política. Afinal, trata-se de uma dis-

puta de valores que se insinua na Casa Legislativa,

cenário onde tramita o projeto de lei da cotas e o

projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial.

O Poder Executivo parece estar percebendo o

potencial político do tema. Note-se que no pro-

grama de governo para um possível segundo man-

dato de Lula não fica clara sua adesão aos pleitos

de segmentos do movimento negro que marca-

ram o seu primeiro mandato. Fala-se que a sua

atual opção tende ao fortalecimento da idéia das

cotas sociais. As declarações da própria Ministra

da Seppir, Matilde Ribeiro, demonstram uma mu-

dança de tom e um apelo à negociação como for-

ma de superar os impasses de um jogo que per-

manece em grande medida moralizado. Em entre-

vista realizada recentemente a Flávia Mattar, da

Agência Ibase, assim se pronuncia a ministra da

Seppir em relação ao manifesto contra os proje-

tos de leis sobre cotas raciais e o Estatuto da

Igualdade Racial em curso no Congresso:

“Nos meus anos de militância, nunca vi de

maneira tão explícita a tomada de uma posição

pública, registrada em documento, contrária às

ações afirmativas. E isso ocorre em um momento

em que o governo, diferentemente do que ocor-

reu ao longo da história, mostra-se pró-ativo no

campo das ações afirmativas. Não acho que o ma-

nifesto contrário represente uma dificuldade. Não

é algo negativo. Considero importante porque im-

pulsiona o governo a tomar posições públicas, abre

a perspectiva de negociação. Já está se esgotan-

do o modelo de manifestação contra e a favor. As

posições já estão explicitadas. Agora, precisamos

abrir novo ciclo, o de chamar para negociação.”

No atual cenário de disputas de valores sobre

“que sociedade nós queremos”, cabe ao Legisla-

tivo o esvaziamento do conteúdo moral do tema,

assumindo o seu potencial político e, por que não

dizer, conflitivo. Os temas da superação da desi-

gualdade racial e dos limites de intervenção de

um Estado que define a “raça” como sujeito de

direitos coloca à mostra a expressão política do

que antes ficava encoberto pelo véu do constrangi-

mento moral. Descortinada a potencialidade políti-

ca do tema racial, resta saber como o Legislativo

vai arbitrar sobre valores como indivíduo, “raça”,

liberdade, igualdade e justiça distributiva. Ou ca-

berá ao Supremo Tribunal Federal tal tarefa?

monicagrin@uol.com.br

NOTAS

1. Também conhecido como Projeto de Lei n. 3.198, de 2000.

2. Todas as referências ao Estatuto da Igualdade Racial serão
indicadas pela sigla EIR.
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Dispõe sobre a instituição do Estatuto da Igual-

dade Racial, em defesa dos que sofrem precon-

ceito ou discriminação em função de sua etnia,

raça e/ou cor.

Comissão Especial Destinada a apreciar e

proferir parecer ao Projeto de Lei n° 3.198,

de 2000, que “institui o Estatuto da Igualda-

de Racial, em defesa dos que sofrem precon-

ceito ou discriminação em função de sua et-

nia, raça e/ou cor, e dá outras providências”.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO

PROJETO DE LEI Nº 3.198/00 (De autoria do Depu-

tado Paulo Paim) Institui o Estatuto da Igualdade

Racial. O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Estatuto da Igualdade

Racial, para combater a discriminação racial e as

desigualdades raciais que atingem os afro-brasi-

leiros, incluindo a dimensão racial nas políticas

públicas desenvolvidas pelo Estado.

§ 1º Para efeito deste Estatuto, considera-se dis-

criminação racial toda distinção, exclusão, restri-
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ção ou preferência baseada em raça, cor, descen-

dência ou origem nacional ou étnica que tenha

por objeto anular ou restringir o reconhecimento,

gozo ou exercício, em igualdade de condições, de

direitos humanos e liberdades fundamentais nos

campos político, econômico, social, cultural ou em

qualquer outro campo da vida pública.

§ 2º Para efeito deste Estatuto, consideram-se

desigualdades raciais as situações injustificadas

de diferenciação de acesso e gozo de bens, servi-

ços e oportunidades, na esfera pública e privada.

§ 3º Para efeito deste Estatuto, consideram-se

afro-brasileiros as pessoas que se classificam

como tais e/ou como negros, pretos, pardos ou

definição análoga.

§ 4º Para efeito deste Estatuto, consideram-se

políticas públicas as ações, iniciativas e progra-

mas adotados pelo Estado no cumprimento de suas

atribuições institucionais.

§ 5º Para efeito deste Estatuto, consideram-se

ações afirmativas os programas e medidas espe-

ciais adotados pelo Estado para a correção das

desigualdades raciais e para a promoção da igual-

dade de oportunidades.

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garantir

a igualdade de oportunidades, reconhecendo a

todo cidadão brasileiro, independente da raça ou

cor da pele, o direito à participação na comunida-

CONTRABANDO
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de, defendendo sua dignidade e seus valores reli-

giosos e culturais.

Art. 3º Além das normas constitucionais relativas

aos princípios fundamentais, aos direitos e garan-

tias fundamentais, aos direitos sociais, econômi-

cos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial

adota como diretriz político-jurídica a reparação,

compensação e inclusão das vítimas da desigual-

dade e a valorização da diversidade racial.

Art. 4º A participação dos afro-brasileiros, em con-

dições de igualdade de oportunidades, na vida

econômica, social, política e cultural do País será

promovida, prioritariamente, por meio de:

I – inclusão da dimensão racial nas políticas públi-

cas de desenvolvimento econômico e social;

II – adoção de medidas, programas e políticas de

ação afirmativa;

III – modificação das estruturas institucionais do

Estado para o adequado enfrentamento e a supe-

ração das desigualdades raciais decorrentes do

preconceito e da discriminação racial;

IV – promoção de ajustes normativos para aper-
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feiçoar o combate à discriminação racial e às de-

sigualdades raciais em todas as suas manifesta-

ções individuais, estruturais e institucionais;

V – eliminação dos obstáculos históricos, socio-

culturais e institucionais que impedem a repre-

sentação da diversidade racial nas esferas públi-

ca e privada;

VI – estímulo, apoio e fortalecimento de iniciati-

vas oriundas da sociedade civil direcionadas à pro-

moção da igualdade de oportunidades e ao com-

bate às desigualdades raciais, inclusive mediante

a implementação de incentivos e critérios de con-

dicionamento e prioridade no acesso aos recursos

e contratos públicos;

VII – implementação de programas de ação afirma-

tiva destinados ao enfrentamento das desigualda-

des raciais nas esferas da educação, cultura, espor-

te e lazer, saúde, trabalho, mídia, terras de quilom-

bos, acesso à Justiça, financiamentos públicos, con-

tratação pública de serviços e obras e outras.

Parágrafo único. Os programas de ação afirmati-

va constituir-se-ão em imediatas iniciativas repa-

ratórias, destinadas a iniciar a correção das dis-

torções e desigualdades raciais derivadas da es-

cravidão e demais práticas discriminatórias racial-

mente adotadas, na esfera pública e na esfera

privada, durante todo o processo de formação so-

cial do Brasil e poderão utilizar-se da estipulação

de cotas para a consecução de seus objetivos.

Art. 5º Os poderes executivos federal, estaduais,

distrital e municipais instituirão, no âmbito de suas

esferas de competência, conselhos de defesa da

igualdade racial, de caráter permanente e delibe-

rativo, compostos por igual número de represen-

tantes de órgãos e entidades públicas e de orga-

nizações da sociedade civil representativas da

população afro-brasileira.

Parágrafo único. A organização dos conselhos será

feita por regimento próprio.

Art. 6º Compete aos conselhos de defesa da igual-

dade racial a formulação, coordenação, supervi-

são e avaliação das políticas de combate à desi-

gualdade e à discriminação racial.

Art. 7º O Conselho Nacional de Defesa da Igualda-

de Racial, instituído pelo Poder Executivo Fede-

ral, nos termos do Art. 4º, promoverá, em conjunto

com os Ministros de Estado, as articulações intra-

ministeriais e interministeriais necessárias à im-

plementação da política nacional de combate à

desigualdade e à discriminação racial.

Art. 8º O Poder Executivo Federal garantirá a es-

trutura física, os recursos materiais e humanos e

a dotação orçamentária para o adequado funcio-

namento do Conselho Nacional de Defesa da Igual-

dade Racial.

Art. 9º O relatório anual dos Ministros de Estado

previsto no Art. 87, Parágrafo único, III, da Constitui-

ção Federal, conterá informações sobre as políticas

públicas, programas e medidas de ação afirmativa

efetivadas no âmbito de sua esfera de competência.

TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I

Do Direito à Saúde

Art. 10. O direito à saúde dos afro-brasileiros será

garantido pelo Estado mediante políticas sociais

CONTRABANDO
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e econômicas destinadas à redução do risco de

doenças e outros agravos.

Parágrafo único. O acesso universal e igualitário

ao Sistema Único de Saúde para promoção, prote-

ção e recuperação da saúde da população afro-

brasileira será proporcionado pelos governos fe-

deral, estaduais, distrital e municipais com ações

e serviços em que sejam focalizadas as peculiari-

dades dessa parcela da população.

Art. 11. O quesito raça/cor será obrigatoriamente

introduzido e coletado, de acordo com a autoclas-

sificação, em todos os documentos em uso no Sis-

tema Único de Saúde, tais como:

I – cartões de identificação do SUS;

II – prontuários médicos;

III – fichas de notificação de doenças;

IV – formulários de resultados de exames labora-

toriais;

V – inquéritos epidemiológicos;

VI – estudos multicêntricos;

VII – pesquisas básicas, aplicadas e operacionais;

VIII – qualquer outro instrumento que produza in-

formação estatística.

Art. 12. O Ministério da Saúde produzirá, sistema-

ticamente, estatísticas vitais e análises epidemio-

lógicas da morbimortalidade por doenças geneti-

camente determinadas ou agravadas pelas condi-

ções de vida dos afro-brasileiros.

Art. 13. O Poder Executivo incentivará a pesquisa

sobre doenças prevalentes na população afro-bra-

sileira, bem como desenvolverá programas de edu-

cação e de saúde e campanhas públicas de escla-

recimento que promovam a sua prevenção e ade-

quado tratamento.

§ 1º As doenças prevalentes na população afro-

brasileira e os programas mencionados no caput

deste artigo serão definidos em regulamento pelo

Ministério da Saúde.

§ 2º As doenças prevalentes na população afro-

brasileira e os programas mencionados no caput

deste artigo constarão dos currículos dos cursos

da área de saúde.

§ 3º Os órgãos federais de fomento à pesquisa e

à pós-graduação criarão, no prazo de doze me-

ses, linhas de pesquisa e programas de estudo

sobre a saúde da população afro-brasileira.

§ 4º O Ministério da Educação promoverá os estu-

dos e as medidas administrativas necessárias à

introdução, no prazo de dois anos, de matérias

relativas à saúde da população afro-brasileira

como temas transversais nos currículos dos cur-

sos de saúde do ensino médio e superior.

Art. 14. Os estabelecimentos de saúde, públicos

ou privados, que realizam partos, farão exames

laboratoriais nos recém-nascidos para diagnósti-

co de hemoglobinopatias, em especial o traço fal-

ciforme e a anemia falciforme.

§ 1º O Sistema Único de Saúde deve incorporar o

pagamento dos exames citados neste artigo em

sua tabela de procedimentos.

§ 2º Os gestores municipais ou estaduais do Siste-

ma Único de Saúde organizarão serviços de assis-

tência e acompanhamento de pessoas portadoras

de traços falciforme e crianças com diagnósticos

positivos da anemia falciforme mediante:

I – aconselhamento genético para a comunidade,

em especial para os casais que esperam filhos;

II – acompanhamento clínico pré-natal e assistên-

cia a partos das gestantes portadoras do traço

falciforme;

III – medidas de prevenção de doenças nos porta-

dores de traço falciforme, garantindo vacinação e

toda a medicação necessária;

IV – assistência integral e acompanhamento da

doença falciforme nas unidades de atendimento

ambulatorial especializado;

V – integração na comunidade dos portadores

de doença falciforme, suspeitos ou comprova-

dos, a fim de promover, recuperar e manter con-

dições de vida sadia aos portadores de hemo-

globinopatias;

VI – realização de levantamento epidemiológico

no território sob sua jurisdição, por meio de ras-

treamento neonatal, para avaliação da magnitu-

de do problema e plano de ação com as respecti-

vas soluções;

VII – cadastramento de portadores do traço falci-

forme.

§ 3º O gestor federal do Sistema Único de Saúde

propiciará, por meio de ações dos seus órgãos:
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I – o incentivo à pesquisa, ao ensino e ao aprimo-

ramento científico e terapêutico na área de he-

moglobinopatias;

II – a instituição de estudos epidemiológicos para

identificar a magnitude do quadro de portadores

de traço falciforme e de doença falciforme no ter-

ritório nacional;

III – a sistematização de procedimentos e a imple-

mentação de cooperação técnica com estados e

municípios para implantação de diagnósticos e

assistência integral e multidisciplinar para os por-

tadores de doença falciforme;

IV – a inclusão do exame para diagnóstico preco-

ce da doença falciforme (eletroforese de hemo-

globina) na regulamentação do teste do pezinho

em neonatos;

V – o estabelecimento de intercâmbio entre uni-

versidades, hospitais, centros de saúde, clínicas e

associações de doentes de anemia falciforme vi-

sando ao desenvolvimento de pesquisas e insti-

tuição de programas de diagnóstico e assistência

aos portadores de doenças falciformes;

VI – ações educativas em todos os níveis do siste-

ma de saúde.

§ 4º O Poder Executivo regulamentará o disposto

nos Parágrafos acima, no prazo de cento e oitenta

dias a contar da publicação desta lei.

Art. 15. O Ministério da Saúde, em articulação

com as secretarias estaduais, distrital e munici-

pais de saúde, implantará, no prazo de um ano, o

Programa de Agentes Comunitários de Saúde e,

em dois anos, o Programa de Saúde da Família, ou

programas que lhes venham a suceder, em todas

as comunidades de remanescentes de quilombos

existentes no País.

Parágrafo único. Os moradores das comunidades

de remanescentes de quilombos terão acesso

preferencial aos processos seletivos para a cons-

tituição das equipes dos Programas referidos no

caput.

Art. 16. O quesito raça/cor será obrigatoria-

mente introduzido e coletado, de acordo com

a autoclassificação, em todos os documentos

em uso nos sistemas de informação da Seguri-

dade Social.

Art. 17. Dê-se ao Art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de

dezembro de 1973, a seguinte redação:

“Art. 54. O assento de nascimento deverá conter:

.................................................................................

2) o sexo e a cor do registrando;

.......................................................................” (NR)

CAPÍTULO II

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Espor-

te e ao Lazer

Art. 18. A população afro-brasileira tem direito a

participar de atividades educacionais, culturais,

esportivas e de lazer, adequadas a seus interes-

ses e condições, garantindo sua contribuição para

o patrimônio cultural de sua comunidade e da so-

ciedade brasileira.

§ 1º Os governos federal, estaduais, distrital e

municipais devem promover o acesso da popula-

ção afro-brasileira ao ensino gratuito, às ativida-

des esportivas e de lazer e apoiar a iniciativa de

entidades que mantenham espaço para promoção

social dos afro-brasileiros.

§ 2º Nas datas comemorativas de caráter cívico,

as instituições de ensino procurarão convidar re-

presentantes da população afro-brasileira para

debater com os estudantes suas vivências relati-

vas ao tema em comemoração.

Art. 19. Para o perfeito cumprimento do artigo

anterior os governos federal, estaduais, distrital

e municipais desenvolverão campanhas educati-

vas, inclusive nas escolas, para que a solidarieda-

de aos membros da população afro-brasileira faça

parte da cultura de toda a sociedade.

Art. 20. A disciplina “História Geral da África e do

Negro no Brasil” integrará obrigatoriamente o

currículo do ensino fundamental e médio, público

e privado.

Parágrafo único. O Ministério da Educação elabo-

rará o programa para a disciplina, considerando

os diversos níveis escolares, a fim de orientar a

classe docente e as escolas para as adaptações

de currículo que se tornarem necessárias.

Art. 21. Os órgãos federais e estaduais de fomen-

to à pesquisa e à pós-graduação criarão linhas de

pesquisa e programas de estudo voltados para
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temas referentes às relações raciais e questões

pertinentes à população afro-brasileira.

Art. 22. O Ministério da Educação incentivará as

universidades a:

I – apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa,

nos diversos programas de pós-graduação, que

desenvolvam temáticas de interesse da popula-

ção afro-brasileira;

II – incorporar nas matrizes curriculares dos

cursos de formação de professores temas que

incluam valores respeitantes à pluralidade

étnica e cultural da sociedade brasileira;

III – desenvolver programas de extensão univer-

sitária destinados a aproximar jovens afro-brasi-

leiros de tecnologias avançadas;

IV – estabelecer programas de cooperação técni-

ca com as escolas de educação infantil, ensino

fundamental, ensino médio e ensino técnico para

a formação docente baseada em princípios de eqüi-

dade, de tolerância e de respeito às diferenças

raciais.

Art. 23. É obrigatória a inclusão do quesito raça/
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cor, a ser preenchido de acordo com a autoclassi-

ficação, em todo instrumento de coleta de dados

do censo escolar promovido pelo Ministério da

Educação, para todos os níveis de ensino.

CAPÍTULO III

Do Direito à Liberdade de Consciência e

de Crença e ao Livre Exercício dos Cultos

Religiosos

Art. 24. O reconhecimento da liberdade de cons-

ciência e de crença dos afro-brasileiros e da digni-

dade dos cultos e religiões de matriz africana pra-

ticados no Brasil deve orientar a ação do Estado

em defesa da liberdade de escolha e de manifes-

tação, individual e coletiva, em público e em pri-

vado, de filiação religiosa.

Art. 25. O direito à liberdade de consciência e de

crença e ao livre exercício dos cultos religiosos

afro-brasileiros compreende:

I – a prática de cultos e a celebração de reuniões

relacionadas à religiosidade afro-brasileira e a

fundação e manutenção, por iniciativa privada,

de lugares reservados para tais fins;

II – a celebração de festividades e cerimônias

de acordo com os preceitos de religiões afro-

brasileiras;

III – a fundação e a manutenção, por iniciativa

privada, de instituições beneficentes ligadas a

convicções religiosas afro-brasileiras;

IV – a produção, a aquisição e o uso de artigos e

materiais adequados aos costumes e às praticas

fundadas na religiosidade afro-brasileira;

V – a produção e a divulgação de publicações

relacionadas com o exercício e a difusão da religio-

sidade afro-brasileira;

VI – a coleta de contribuições financeiras de pes-

soas naturais e jurídicas de natureza privada para

a manutenção das atividades sociais e religiosas

das religiões afro-brasileiras.

CAPÍTULO IV

Do Fundo de Promoção da Igualdade Racial

Art. 26. Fica criado o Fundo Nacional de Promoção

da Igualdade Racial para a implementação de po-

líticas públicas que tenham como objetivo promo-

ver a igualdade de oportunidades e a inclusão

social dos afro-brasileiros, especialmente nas se-

guintes áreas:

I – promoção da igualdade de oportunidades em

educação e emprego;

II – financiamento de pesquisas nas áreas de educa-

ção, saúde e emprego voltadas para a melhoria da

qualidade de vida da comunidade afro-brasileira;

III – incentivo à criação de programas e veículos

de comunicação destinados à divulgação de ma-

térias relacionadas aos interesses da comunidade

afro-brasileira;

IV – incentivo à criação e manutenção de micro-

empresas administradas por afro-brasileiros;

V – concessão de bolsas de estudo a afro-brasilei-

ros para a educação fundamental, média, técnica

e superior;

VI – apoio a programas e projetos dos governos

federal, estaduais, distrital e municipais e de enti-

dades da sociedade civil para a promoção da igual-

dade de oportunidades para os afro-brasileiros;

VII – apoio a iniciativas em defesa da cultura,

memória e tradições africanas e afro-brasileiras.

Art. 27. O Fundo Nacional de Promoção da Igual-
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dade Racial será composto de recursos proveni-

entes da Lei Orçamentária da União e de:

I – cento e vinte e cinco milésimos das receitas

correntes da União, excluídas as transferências

para os estados, o Distrito Federal e os municípios

e as receitas tributárias; II – um por cento do prê-

mio líquido dos concursos de prognósticos;

III – transferências voluntárias dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios;

IV – doações voluntárias de particulares;

V – doações de empresas privadas e organizações

não-governamentais, nacionais ou internacionais;

VI – doações voluntárias de fundos congêneres,

nacionais ou internacionais;

VII – doações de Estados estrangeiros, por meio

de convênios, tratados e acordos internacionais;

VIII – custas judiciais arrecadadas em processos

que envolvem discriminação racial ou racismo;

IX – condenações pecuniárias, nos termos do pre-

visto nos arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de

julho de 1985.

Parágrafo único. As doações de empresas, no va-

lor de até um por cento do Imposto de Renda que

devam recolher para a Receita Federal, poderão

ser deduzidas no ano base da declaração de ajus-

te anual do Imposto de Renda, desde que efetua-

das até a data da entrega da declaração.

Art. 28. O Fundo Nacional de Promoção da Igual-

dade Racial será administrado pelo Conselho Na-

cional de Defesa da Igualdade Racial, instituído

pelo Poder Executivo Federal, nos termos do Art.

4º desta lei.

Art. 29. Entre os afro-brasileiros beneficiários do

Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial

terão prioridade os que sejam identificados como

pretos, negros ou pardos no registro de nascimento

e que, de acordo com os critérios que presidem a

formulação do Índice de Desenvolvimento Humano

do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-

vimento, se situem abaixo da linha de pobreza.

CAPÍTULO V

Da Questão da Terra

Art. 30. O direito à propriedade definitiva das ter-

ras ocupadas pelos remanescentes das comuni-

dades dos quilombos, assegurado pelo Art. 68 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição Federal, se exerce de acordo com

o disposto nesta lei.

§ 1º Consideram-se remanescentes das comuni-

dades dos quilombos, para fins desta lei, os gru-

pos portadores de identidade étnica de preponde-

rância negra, encontráveis em todo o território

nacional, identificáveis segundo categorias de au-

todefinição dos agentes sociais em jogo.

§ 2º São terras ocupadas pelos remanescentes

das comunidades dos quilombos todas as terras

utilizadas para a garantia de sua reprodução so-

cial, econômica, cultural e ambiental.

Art. 31. O procedimento administrativo para o re-

conhecimento das terras ocupadas pelos rema-

nescentes das comunidades dos quilombos será

iniciado mediante requerimento das comunidades

interessadas, formulado por escrito ou verbalmen-

te ao órgão do Governo Federal ou estadual com-

petente, devendo os órgãos responsáveis priorizar

os remanescentes das comunidades dos quilombos

expostos e sujeitos a perderem suas terras.

Parágrafo único. Este procedimento poderá ser

iniciado de ofício pelos órgãos federais ou esta-

duais competentes ou a requerimento do Minis-

tério Público Federal ou estaduais ou das entida-

des representativas dos movimentos sociais ne-

gros no Brasil.

Art. 32. O procedimento administrativo de reco-

nhecimento das terras ocupadas pelos remanes-

centes das comunidades dos quilombos deverá

ser realizado no prazo de noventa dias e será cons-

tituído de um Relatório Técnico e do decreto de

declaração das terras como sendo de remanes-

centes das comunidades dos quilombos.

§ 1º Fica assegurado aos remanescentes das co-

munidades dos quilombos indicar representantes

assim como assistentes técnicos para acompanhar

todas as fases do procedimento administrativo.

No caso, o órgão do Governo Federal poderá soli-

citar a participação de profissionais de notório

conhecimento sobre o tema para subsidiar os pro-

cedimentos administrativos de identificação e re-

conhecimento.
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§ 2º Caberá à Fundação Cultural Palmares ofere-

cer subsídios e prestar assessoramento técnico

durante o procedimento administrativo de reco-

nhecimento das terras ocupadas pelos remanes-

centes dos quilombos.

Art. 33. O Relatório Técnico destinado à orienta-

ção do processo administrativo deverá conter:

I – a identificação dos remanescentes das comu-

nidades dos quilombos com as respectivas formas

de organização e utilização das terras e recursos

naturais para a garantia de sua reprodução social,

econômica, cultural e ambiental;

II – a caracterização das terras ocupadas e sítios

históricos, com as suas respectivas plantas;

III – a circunscrição judiciária ou administrativa

em que se encontra a área;

IV – o rol de confinantes e de quem possuir justo

título de propriedade na área a ser demarcada e

titulada aos remanescentes das comunidades dos

quilombos;

V – parecer conclusivo propondo ou não a edição

de decreto de reconhecimento das terras ocupa-

das como sendo dos remanescentes das comuni-

dades dos quilombos.

Parágrafo único. Tratando-se de terras devolutas

estaduais e não havendo instrumentos legais e

órgão responsável no Estado, caberá ao órgão do

Governo Federal realizar todo o procedimento ad-

ministrativo, remetendo-o posteriormente ao ór-

gão estadual de terras para proceder ao processo

de regularização fundiária e titulação.

Art. 34. Concluído o Relatório Técnico e sendo o

parecer favorável, deverá ser publicado no Diário

Oficial da União (DOU) o decreto de reconheci-

mento das terras ocupadas pelos remanescentes

das comunidades dos quilombos, que produzirá os

seguintes efeitos legais:

I – reconhece os remanescentes das comunidades

dos quilombos como segmentos sociais especial-

mente protegidos, portadores de identidade étni-

ca, consoante Art. 68 do Ato Das Disposições Cons-

titucionais Transitórias;

II – obriga os escrivães dos cartórios a tornar dis-

poníveis aos remanescentes das comunidades dos

quilombos ou seus representantes todos os docu-

mentos, registros, atas, livros e contratos relacio-

nados às terras ocupadas;

III – veda qualquer tipo de remoção dos remanes-

centes das comunidades dos quilombos, salvo ca-

tástrofe ou epidemia que ponha em risco a comu-

nidade ou relevante interesse nacional devida-

mente comprovado, desde que ouvidas as comu-

nidades atingidas e autorizado pelo Congresso

Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de remoção, o Go-

verno Federal deverá assentar os remanescentes

das comunidades dos quilombos em área próxima

com as mesmas características, bem como indeni-

zar previamente a propriedade da terra, os recur-

sos naturais utilizados, os cultivos e as benfeito-

rias, os sítios arqueológicos e os bens imateriais.

Art. 35. Publicado o decreto de reconhecimento

das terras ocupadas pelos remanescentes das co-

munidades dos quilombos, deverá ser realizado o

processo de regularização fundiária, que se cons-

tituirá de demarcação e titulação das terras ocu-

padas aos remanescentes, nos termos da legisla-

ção fundiária vigente.

Parágrafo único. Compete aos órgãos dos gover-

nos federal ou estaduais prestarem assistência

jurídica aos remanescentes das comunidades dos

quilombos, propondo as respectivas ações na Jus-

tiça quando for necessário.

Art. 36. Havendo título de propriedade na área a

ser demarcada e titulada, caberá aos órgãos com-

petentes promover a respectiva indenização ou

desapropriação para fins de caráter étnico, nos

termos da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Art. 37. O órgão do Governo Federal competente

ou o órgão estadual, concluído o processo de re-

gularização fundiária, deverá expedir os respecti-

vos títulos de propriedade aos remanescentes das

comunidades dos quilombos.

Art. 38. É facultado aos órgãos do Governo Fede-

ral, para o cumprimento das disposições contidas

nesta lei, celebrar convênios, contratos, acordos

ou instrumentos similares de cooperação com ór-

gãos públicos ou instituições privadas.

Art. 39. Os trabalhos de identificação e reconheci-

mento realizados anteriormente à promulgação
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desta lei poderão instruir os procedimentos admi-

nistrativos do decreto.

Art. 40. Para o cumprimento do disposto no

Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-

sitórias e da presente lei, os governos federal,

distrital e estaduais elaborarão e desenvolverão

políticas públicas especiais voltadas para o de-

senvolvimento sustentável dos remanescentes

das comunidades dos quilombos.

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimen-

to Agrário e a Fundação Cultural Palmares, ou os

órgãos que lhes venham a suceder, serão respon-

sáveis pela execução de políticas públicas espe-

ciais voltadas para o desenvolvimento sustentá-

vel das comunidades dos quilombos.

Art. 41. Os remanescentes das comunidades dos

quilombos poderão se beneficiar do Fundo para a

Promoção da Igualdade Racial previsto nesta lei.

CAPÍTULO VI

Do Mercado de Trabalho

Art. 42. A implementação de políticas voltadas
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para a inclusão de afro-brasileiros no mercado de

trabalho será de responsabilidade dos governos

federal, estaduais, distrital e municipais, obser-

vando-se:

I – o instituído neste Estatuto;

II – os compromissos assumidos pelo Brasil ao

ratificar a Convenção das Nações Unidas para a

Eliminação de todas as Formas de Discriminação

Racial (1968);

III – os compromissos assumidos pelo Brasil ao

ratificar a Convenção nº 111, de 1958, da OIT –

Organização Internacional do Trabalho, que trata

da Discriminação no Emprego e na Profissão;

IV – a Declaração e o Plano de Ação emanados da

III Conferência Mundial contra o Racismo, a Dis-

criminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias

Correlatas.

Art. 43. Os governos federal, estaduais, distrital e

municipais promoverão ações que assegurem a

igualdade de oportunidades no mercado de traba-

lho para os afro-brasileiros, realizarão contrata-

ção preferencial de afro-brasileiros no setor pú-

blico e estimularão a adoção de medidas simila-

res pelas empresas privadas.

§ 1° A igualdade de oportunidades será lograda

mediante a adoção de políticas e programas de

formação profissional, de emprego e de geração

de renda voltados para os afro-brasileiros.

§ 2° A contratação preferencial na esfera da ad-

ministração pública far-se-á por meio de normas

já estabelecidas e/ou a serem estabelecidas por

atos administrativos.

§ 3° Os governos federal, estaduais, distrital e

municipais estimularão, por meio de incentivos, a

adoção de iguais medidas pelo setor privado.

Art. 44. O Conselho Deliberativo do Fundo de Am-

paro ao Trabalhador – CODEFAT formulará e des-

tinará recursos próprios para políticas, programas

e projetos voltados para a inclusão de afro-brasi-

leiros no mercado de trabalho.

Art. 45. As ações de emprego e renda contemplam

o estímulo à promoção de empresários afro-brasi-

leiros por meio de financiamento para a constitui-

ção e ampliação de pequenas e médias empresas

e programas de geração de renda.

Art. 46. A contratação preferencial na esfera da

administração pública federal, que deverá ser im-

plementada em um prazo de 12 meses, obedecerá

às seguintes diretrizes:

I – para a aquisição de bens e serviços pelo setor

público, assim como nas transferências e nos con-

tratos de prestação de serviços técnicos com em-

presas nacionais e internacionais e organismos in-

ternacionais, será exigida a adoção de programas

de promoção de igualdade racial para as empresas

que se beneficiem de incentivos governamentais

e/ou sejam fornecedoras de bens e serviços;

II – o preenchimento de cargos em comissão do

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS

da administração pública centralizada e descen-

tralizada observará a meta inicial de vinte por

cento de afro-brasileiros, que será ampliada gra-

dativamente até lograr a correspondência com a

estrutura da distribuição racial nacional e/ou, quan-

do for o caso, estadual, observados os dados de-

mográficos oficiais.

Art. 47. O § 2º do Art. 45 da Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte

redação:

CONTRABANDO



47JULHO•AGOSTO•SETEMBRO 2006

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

“Art. 45. ....................................................................

................................................................................

§ 2º No caso de empate entre duas ou mais pro-

postas, e após obedecido o disposto no § 2º do Art.

3º desta lei, a classificação dará precedência ao

licitante que tiver programa de promoção de igual-

dade racial em estágio mais avançado de imple-

mentação; persistindo o empate, ela será feita,

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para

o qual todos os licitantes serão convocados, ve-

dado qualquer outro processo.

.......................................................................” (NR)

Art. 48. A inclusão do quesito cor/raça, a ser cole-

tado de acordo com a autoclassificação, será obri-

gatória em todos os registros administrativos di-

recionados aos empregadores e aos trabalhado-

res do setor privado e do setor público, tais como:

I – formulários de admissão e demissão no em-

prego;

II – formulários de acidente de trabalho;

III – instrumentos administrativos do SINE – Sis-

tema Nacional de Emprego, ou órgão que lhe ve-

nha a suceder;

IV – Relação Anual de Informações Sociais – RAIS,

ou registro que lhe venha a suceder;

V – formulários da Previdência Social;

VI – todos os inquéritos do IBGE ou de órgão que

lhe venha a suceder.

Art. 49. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 7.716, de 5 de

janeiro de 1989, passam a vigorar acrescidos dos

seguintes

Parágrafos:

“Art. 3º ....................................................................

Pena: ........................................................................

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem,

por motivo de discriminação de raça ou de cor ou

de origem nacional ou étnica obstar a promoção

ou a concessão de qualquer outro benefício decor-

rente da relação funcional. (NR) “

“Art. 4º ......................................................................

Pena: .........................................................................

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de

discriminação de raça ou de cor ou práticas resul-

tantes de preconceito de descendência ou origem

nacional ou étnica:

I – deixar de conceder os equipamentos necessá-

rios ao empregado em igualdade de condições com

os demais trabalhadores;

II – impedir ascensão funcional do empregado ou

obstar outra forma de benefício profissional;

III – proporcionar ao empregado tratamento dife-

renciado no ambiente de trabalho, especialmente

quanto ao salário.

§ 2º Ficará sujeito à pena de multa e prestação de

serviços à comunidade, incluindo atividades de

promoção da igualdade racial quem, em anúncios

ou qualquer outra forma de captação de trabalha-

dores, exigir boa aparência do candidato ou a res-

pectiva fotografia no currículo, com vistas à sele-

ção para ingresso no emprego. (NR)”

Art. 50. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 9.029, de 13 de

abril de 1995, passam a vigorar com as seguintes

alterações:

“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no artigo ante-

rior e dos dispositivos legais que tipificam os cri-

mes resultantes de preconceito de etnia, raça e/

ou cor, as infrações do disposto nesta lei são pas-

síveis das seguintes cominações:

I – ...........................................................................;

II – ................................................................. (NR)”

“Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por

ato discriminatório, nos moldes desta lei, além do

direito à reparação pelo dano moral, faculta ao

empregado optar entre:

I – ...........................................................................;

II – ..................................................................” (NR)

Art. 51. As empresas contratantes ficam proibidas

de exigir, juntamente com o currículo profissional,

a fotografia do candidato a emprego.

CAPÍTULO VII

Do Sistema de Cotas

Art. 52. Fica estabelecida a cota mínima de vinte

por cento para a população afro-brasileira no pre-

enchimento das vagas relativas:

I – aos concursos para investidura em cargos e

empregos públicos na administração pública fede-

ral, estadual, distrital e municipal, direta e indireta;

II – aos cursos de graduação em todas as institui-

ções de educação superior do território nacional;
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III – aos contratos do Fundo de Financiamento ao

Estudante do Ensino Superior (FIES).

Parágrafo único. Na inscrição, o candidato declara en-

quadrar-se nas regras asseguradas na presente lei.

Art. 53. Acrescente-se ao Art. 10 da Lei 9.504, de 30 de

setembro de 1997, o § 3º-A, com a seguinte redação:

“Art. 10. ..................................................................

..................................................................................

§ 3º-A. Do número de vagas resultante das regras

previstas neste artigo, cada partido ou coligação

deverá reservar o mínimo de trinta por cento para

candidaturas de afrobrasileiros.

.....................................................................(NR)”

Art. 54. As empresas com mais de 20 empregados

manterão uma cota de no mínimo vinte por cento

para trabalhadores afro-brasileiros.

CAPÍTULO VIII

Dos Meios de Comunicação

Art. 55. A produção veiculada pelos órgãos de co-

municação valorizará a herança cultural e a parti-

cipação dos afro-brasileiros na história do País.

Art. 56. Os filmes e programas veiculados pelas

emissoras de televisão deverão apresentar ima-

gens de pessoas afro-brasileiras em proporção não

inferior a vinte por cento do número total de ato-

res e figurantes.

Parágrafo único. Para a determinação da propor-

ção de que trata este artigo será considerada a

totalidade dos programas veiculados entre a aber-

tura e o encerramento da programação diária.

Art. 57. As peças publicitárias destinadas à veicula-

ção nas emissoras de televisão e em salas cinema-

tográficas deverão apresentar imagens de pessoas

afro-brasileiras em proporção não inferior a vinte

por cento do número total de atores e figurantes.

Art. 58. Os órgãos e entidades da administração

pública direta, autárquica ou fundacional, as em-

presas públicas e as sociedades de economia mis-

ta ficam obrigados a incluir cláusulas de partici-

pação de artistas afro-brasileiros, em proporção

não inferior a vinte por cento do número total de

artistas e figurantes, nos contratos de realização

de filmes, programas ou quaisquer outras peças

de caráter publicitário.

§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este arti-

go incluirão, nas especificações para contratação

de serviços de consultoria, conceituação, produ-

ção e realização de filmes, programas ou peças

publicitárias, a obrigatoriedade da prática de

iguais oportunidades de emprego para as pessoas

relacionadas com o projeto ou serviço contratado.

§ 2º Entende-se por prática de iguais oportunida-

des de emprego o conjunto de medidas sistemáti-

cas executadas com a finalidade de garantir a

diversidade de raça, sexo e idade na equipe vin-

culada ao projeto ou serviço contratado.

§ 3º A autoridade contratante poderá, se conside-

rar necessário para garantir a prática de iguais opor-

tunidades de emprego, requerer auditoria e expe-

dição de certificado por órgão do Poder Público.

Art. 59. A desobediência às disposições desta lei

constitui infração sujeita à pena de multa e pres-

tação de serviço à comunidade, através de ativi-

dades de promoção da igualdade racial.

Art. 60. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989,

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 20-A. Tornar disponível na rede Internet, ou

em qualquer rede de computadores destinada

ao acesso público, informações ou mensagens

que induzam ou incitem a discriminação ou pre-

conceito de raça, cor, etnia, religião ou proce-

dência nacional. Pena: reclusão de um a três anos

e multa.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar, ouvido

o Ministério Público ou a pedido deste, ainda an-

tes do inquérito judicial, sob pena de desobediên-

cia, a interdição das respectivas mensagens ou

páginas de informação em rede de computador.”

CAPÍTULO IX

Das Ouvidorias Permanentes nas Casas Le-

gislativas

Art. 61. O Congresso Nacional, as Assembléias

Legislativas estaduais, a Câmara Legislativa do

Distrito Federal e as Câmaras Municipais institui-

rão Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igual-

dade Racial, como órgãos pluripartidários, para

receber e investigar denúncias de preconceito e

discriminação com base em etnia, raça e ou cor e

CONTRABANDO
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acompanhar a implementação de medidas para a

promoção da igualdade racial.

Parágrafo único. Cada Casa Legislativa organiza-

rá sua Ouvidoria Permanente em Defesa da Igual-

dade Racial na forma prevista pelo seu Regimen-

to Interno.

CAPÍTULO X

Do Acesso à Justiça

Art. 62. É garantido às vítimas de discriminação ra-

cial o acesso à Ouvidoria Permanente do Congresso

Nacional, à Defensoria Pública, ao Ministério Públi-

co e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias,

para a garantia do cumprimento de seus direitos.

Art. 63. O Conselho Nacional de Defesa da Igual-

dade Racial constituirá Grupo de Trabalho para a

elaboração de Programa Especial de Acesso à Jus-

tiça para a população afro-brasileira.

§ 1º O Grupo de Trabalho contará com a participação

de estudiosos do funcionamento do Poder Judiciário

e de representantes da Ordem dos Advogados do

Brasil, de associações de magistrados e de associa-

ções do Ministério Público, conforme determinações

do Conselho Nacional de Defesa da Igualdade Racial.

§ 2º O Programa Especial de Acesso à Justiça para

a população afro-brasileira, entre outras medi-

das, contemplará:

I – a inclusão da temática da discriminação racial

e desigualdades raciais no processo de formação

profissional das carreiras jurídicas da Magistratu-

ra, Ministério Público e Defensoria Pública;

II – a criação de varas especializadas para o julga-

mento das demandas criminais e cíveis origina-

das de legislação antidiscriminatória e promocio-

nal da igualdade racial;

III – a adoção de estruturas institucionais adequa-

das à operacionalização das propostas e medidas

nele previstas.

Art. 64. Para a apreciação judicial das lesões e ame-

aças de lesão aos interesses da população afro-

brasileira decorrentes de situações de desigualda-

de racial, recorrer-se-á à ação civil pública, discipli-

nada na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

§ 1º Nas ações referidas neste artigo prevalecerão:

I – o critério de responsabilidade objetiva;

II – a inversão do ônus da prova, cabendo aos

acionados provar a adoção de procedimentos e

práticas que asseguram o tratamento isonômico

sob o enfoque racial.

§ 2º As condenações pecuniárias e multas decor-

rentes das ações tratadas neste artigo serão desti-

nadas ao Fundo de Promoção da Igualdade Racial.

TÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 65. As medidas instituídas nesta lei não ex-

cluem outras em prol da população afro-brasileira

que tenham sido ou venham a ser adotadas no

âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal

ou dos municípios.

Art. 66. O Poder Público criará instrumentos para

aferir a eficácia social das medidas previstas nes-

ta lei e efetuará seu monitoramento constante,

com a emissão de relatórios periódicos.

Art. 67. Esta lei entra em vigor noventa dias após

sua publicação. Sala da Comissão, 3 de dezembro

de 2002.

CONTRABANDO
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NEGROS:
UMA HISTÓRIA
REPARADA

A idéia de que é possível reparar o que aconte-

ceu no passado longínquo do Brasil é muito im-

plausível. A começar pelo fato de que os escravos

já morreram há muito tempo e nada mais pode

reparar as vidas que foram gastas no trabalho, na

pobreza e em incontáveis humilhações.

Quando o assunto é reparação sempre lem-

bro-me de Prudêncio, personagem de Machado

de Assis. Ele nasceu escravo. Quando criança, já

tinha um senhor, uma outra criança da sua idade.

Não podia ser pior. Imagine até que ponto podiam

chegar o poder despótico e a falta de juízo combi-

nados. Brás Cubas, o nhonhô, de fato, não tinha

limites. Fazia Prudêncio de cavalinho, com direito

a um freio na boca e tudo mais. Ambos cresceram

e tomaram rumos diferentes na vida, naturalmen-

te. Brás Cubas foi se instruir na Europa e Prudên-

cio continuou escravo. Anos depois, em certo dia,

o primeiro caminhava pelo Centro do Rio de Ja-

neiro, quando ouviu os gritos de um escravo apa-

nhando. Na direção dos gritos divisou um ajunta-

mento de pessoas. Daqui em diante deixo a des-

crição a Machado. Pode parecer longa a citação,

mas Machado de Assis e o leitor merecem.1

“Era um preto que vergalhava outro na praça.

O outro não se atrevia a fugir; gemia somente

estas únicas palavras:

JOSÉ ROBERTO PINTO
DE GÓES

— Não, perdão, meu senhor; meu senhor,

perdão!

Mas o primeiro não fazia caso e, a cada súpli-

ca, respondia com uma vergalhada nova.

— Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão,

bêbado!

— Meu senhor, perdão! gemia o outro.

— Cala a boca, besta! replicava o vergalho.

Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser

o do vergalho? Nada menos que o meu mole-

que Prudêncio, o que meu pai libertara alguns

anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e

pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele

preto era escravo dele.

— É sim, nhonhô.

— Fez-te alguma cousa?

— É um vadio e um bêbado muito grande.

Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto

eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a

quitanda para ir na venda beber.

— Está bom, perdoa-lhe, disse eu.

— Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede.

Entra para casa, bêbado!”

HISTORIADOR

DIFAMAÇÃO
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Após despedir-se de Prudêncio, Brás Cubas con-

tinuou a caminhada, relembrando as maldades que

fizera com Prudêncio quando criança. E concluiu:

“Agora que era livre... comprou um escravo, e ia-

lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim

recebera. Vejam as sutilezas do maroto!”.

No tempo de Machado era assim, os cariocas

se juntavam para ver um escravo ser espancado

no meio da rua. A violência explícita (diríamos

hoje, com razão, cruel e desumana) foi uma ca-

racterística indissociável da escravidão, até o

fim. No fim, esse tipo de coisa já era amplamen-

te reprovado, mas só acabou mesmo no dia 13

de maio de 1888.

O que surpreende mesmo na história de Ma-

chado é o fato de que quem segura o relho, bate

e humilha é um ex-escravo. Mas surpreende a

nós, habituados a algumas idéias caricaturais

acerca da escravidão, que são incapazes de dei-

xar ver de quantas sutilezas se fazia o domínio

senhorial no Brasil. Quem vivia naquele tempo

não havia de se espantar.
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O sacerdote inglês Robert Walsh, que esteve

no Rio de Janeiro na década de 1820, deixou-nos

uma descrição muito interessante: “Estive ape-

nas algumas horas em terra e pela primeira vez

pude observar um negro africano sob os quatro

aspectos da sociedade. Pareceu-me que em cada

um deles seu caráter dependia da situação em

que se encontrava e da consideração que tinham

com ele. Como um escravo desprezado era muito

inferior aos animais de carga... soldado, o negro

era cuidadoso com a sua higiene pessoal, acessí-

vel à disciplina, hábil em seus treinamentos, com

o porte e a constituição de um homem branco na

mesma situação. Como cidadão, chamava a aten-

ção pela aparência respeitável... E como padre...

parecia até mais sincero em suas idéias, e mais

corretos em suas maneiras, do que seus compa-

nheiros brancos.”2

Em apenas algumas horas caminhando pelo

Rio de Janeiro, Walsh pôde ver, pela primeira vez

(quantos lugares o reverendo terá visitado?), in-

divíduos de cor preta desempenhando diversos

papéis: escravo, soldado, cidadão e padre.

O branco não era a cor da liberdade no Brasil.

Os números também contam essa história. A com-

paração entre o Brasil e os Estados Unidos é im-

pressionante. Estima-se que chegaram vivos lá (o

tráfico transatlântico foi proibido em 1807) 400

mil africanos. Quando a escravidão levou à guer-

ra civil os estados americanos, os escravos eram

estimados em quatro milhões de indivíduos. No

caso brasileiro, os números são os seguintes: che-

garam vivos 3,6 milhões de africanos (o tráfico

externo acabou em 1850). Em 1872, havia

1.508.566 escravos. Por isso, quando a escravi-

dão acabou lá havia apenas 5% de pessoas “de

cor”, como diziam os censos de então, entre a

população livre. No Brasil, em 1872, metade da

população livre recenseada era “de cor”.3

O que explica a diferença foi o costume da

alforria no Brasil, comprada pelo escravo ou con-

cedida pelo proprietário, que existia simultanea-

mente a um importante processo de miscigena-

ção entre europeus, indígenas e africanos. Por

volta de 1830, o presidente da Província do Espí-

rito Santo, Accioli de Vasconcelos, lamentava:

“Não acabou a mania das velhas e velhos de al-

forriarem todos os escravos”. Alforriar os escra-

vos por lá era uma mania, foi o que ele disse. Em

Vitória, naquela época, a população livre era com-

posta de 39% de brancos, 6% de índios, 33% de

pardos e 22% de pretos. 4 Ou seja, 55% da popula-

ção livre eram compostos de descendentes de es-

cravos. E vai saber o tom da cor desses indivíduos

anotados como brancos. Carl Martius contou que

muitos brasileiros que se diziam brancos dificil-

mente passariam pelo crivo do “julgamento im-

parcial do estrangeiro”5. Ele era alemão e botâni-

co. Acompanhado do amigo e zoólogo Johan Spix,

percorreu grande parte do Brasil, entre 1817 e 1820.

ALFORRIAVA-SE MUITO NO BRASIL PORQUE – AO MENOS ATÉ 1850,

QUANDO A MARINHA INGLESA OBRIGOU O IMPÉRIO DO BRASIL A FAZER

CESSAR O TRÁFICO DE AFRICANOS – O ESCRAVO ERA UMA

MERCADORIA RELATIVAMENTE BARATA

DIFAMAÇÃO
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Alforriava-se muito no Brasil porque – ao me-

nos até 1850, quando a Marinha inglesa obrigou o

Império do Brasil a fazer cessar o tráfico de africa-

nos – o escravo era uma mercadoria relativamente

barata. A demanda por escravos no Brasil era mui-

to bem atendida pela oferta de africanos escravi-

zados, um negócio que, na África, enriqueceu mui-

tos comerciantes e dirigentes políticos africanos.

A recorrência das alforrias no Brasil da pri-

meira metade do século XIX, antes que o preço

dos escravos fosse às alturas, após 1850, pode

ser documentada também num livro de batismo

de pessoas livres que estudei, de uma freguesia

rural do Rio de Janeiro, Inhaúma, abrangendo quase

toda a primeira metade do século. Simplesmente,

um terço das mães, cujos filhos eram registrados

no livro de batismo dos livres, era de libertas. Dos

dois terços restantes, muitas deviam ser filhas de

libertas, pois as fontes não conservavam por mui-

to tempo a ligação da pessoa com o cativeiro.

Exemplo exagerado disso foi uma mãe que bati-

zou três filhos neste livro. Nas duas primeiras
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vezes, foi anotada como liberta; na terceira, seu

vínculo com a escravidão já desaparecera.6

Enfim, no Brasil era recorrente o costume da

alforria, a fronteira entre o mundos dos livres e o

mundo dos escravos era muito porosa e eu até des-

confio que um tipo de família muito recorrente era

aquele que reunia membros livres, libertos e escra-

vos, tudo isso num quadro de intensa mistura. Mas

como vivia essa população? A população livre “de

cor”, livre ou liberta, tinha as mesmas oportunida-

des que a população “sem cor”, digamos assim?

Foi essa pergunta que se fizeram os professo-

res Francisco Vidal Luna e Hebert Klein, dois histo-

riadores que realizam pesquisas no campo da de-

mografia histórica. O livro é recente, chama-se

“Evolução da Sociedade e Economia Escravista de

São Paulo, de 1750 a 1850”. Eles compararam cen-

sos populacionais de 41 localidades paulistas e mais

duas de Minas Gerais. A conclusão, segundo as

palavras dos autores, segue no parágrafo abaixo.

“Levando em consideração as diferenças de

tamanho e a importância relativa da população li-

vre de cor residente, nosso exame desses censos

populacionais mostra que as pessoas livres de cor,

exceto no nível da elite, eram encontradas em to-

das as ocupações nas quais trabalhavam seus con-

temporâneos brancos e apresentavam caracterís-

ticas sociais, ocupacionais e demográficas bem se-

melhantes às de seus equivalentes não-descen-

dentes de africanos. Ademais, independentemente

de viverem em localidades onde as pessoas livres

eram predominantemente afro-brasileiras ou em

localidades onde predominavam os brancos, havia

relativamente pouca diferença para as pessoas li-

vres de cor em seus padrões de trabalho e organi-

zação familiar. Por fim, mostraremos que as pes-

soas livres de cor tiveram participação expressiva

mesmo como proprietárias de escravos.”7

Exceto no nível da elite, os com e os sem cor,

livres, viviam, trabalhavam e morriam do mesmo

jeito. Claro, era quase impossível saltar de escra-

vo para senhor de engenho, mas a maior parte da

população brasileira não era composta de senho-

res de engenho. Aliás, a maior parte era tão pobre

que nem recursos para comprar um escravo tinha,

mesmo no tempo em que ele era relativamente

barato. E nesse contingente dos mais pobres ha-

via indivíduos de todas as cores.

Mas o que mais chama a atenção nas conclu-

sões dos historiadores é aquele por fim: “Por fim,

mostraremos que as pessoas livres de cor tiveram

participação expressiva mesmo como proprietá-

rias de escravos.” E tiveram mesmo. Geralmente

possuíam menos escravos do que os “brancos”.

Mas eram igualmente escravocratas. Em Sabará,

onde a escravidão de origem africana chegou

muito antes do que em São Paulo, a população

livre de cor chegava a três quartos da população

total. E 43% dos domicílios de pessoas de cor

possuíam escravos. Isso por volta de 1830. Em

Campos dos Goitacazes, no final do século XVIII,

um terço da classe senhorial era “de cor”. Isso

acontecia na Bahia, em Pernambuco etc.8

Isso só podia acontecer porque a escravidão,

no Brasil, não encontrava legitimidade em bases

raciais. Joaquim Nabuco dizia que a escravidão

não chegara a “azedar” a alma do preto contra o

branco porque estava aberta a todos: “Brancos
ou pretos, ingênuos ou libertos, escravos mes-

DIFAMAÇÃO
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mos, estrangeiros ou nacionais, ricos ou pobres”.9

Pensando bem, Nabuco talvez estivesse se refe-

rindo também aos africanos, quando aludiu aos

estrangeiros. Os escravos nascidos no Brasil cos-

tumavam obter cartas de alforria com mais fre-

qüência do que eles, mas não foram poucos os

africanos que, de mil modos, conseguiram juntar

recursos para comprar a sua.

Walsh viu, no Rio de Janeiro da década de

1820, o que os estudos de caráter demográfico

agora vão mostrando.

Fomos uma sociedade escravocrata por quase

400 anos, caracterizada pela intensa mistura, pelo

acesso aberto ao mercado de escravos a africa-

nos e descendentes e pela onipresença de hábitos

e costumes africanos (pudera, eles foram mui-

tos). Quanto a esta última, não está apenas na

imaginação de Gilberto Freyre. Está nos testemu-

nhos que sobreviveram àquela época. Em todos,

da iconografia aos livros de batismo.

Martius não era apenas um botânico, mas

um bom observador do Brasil. Ele até ganhou o
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concurso que premiaria a obra que revelasse a

mais adequada maneira de escrever a nossa his-

tória, promovido, em 1840, pelo recém-criado

Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Ele

achava que a história que mais nos convinha era

a que levasse em conta o que nos fazia únicos, o

sermos o lugar no qual se encontravam três ra-

ças “colocadas uma ao lado da outra, de uma
maneira desconhecida na história antiga”. Mas

ele sabia que nem todos o compreenderiam: “Sei
muito bem que brancos haverá, que a uma tal ou

qual concorrência dessas raças inferiores taxem
de menoscabo à sua prosápia”. Mas confiava em

que os historiadores pudessem fazê-lo, obriga-

dos que estavam, se imparciais, a repararem nas

“relações particulares pelas quais o brasileiro
permite ao negro influir no desenvolvimento da
nacionalidade Brasileira”.10

A idéia de reparação não me lembra apenas

Prudêncio, me lembra também os cuidados de

Carl Martius com aqueles “brancos” tão ciosos

de sua prosápia (no Aurélio, significa tanto raça

e linhagem quanto altivez e soberba). A idéia

de que o negro é um personagem historicamen-

te excluído parece coisa de gente que menos-

caba muito a nossa prosápia como povo. Na

verdade, isso é uma invenção de sociólogos

paulistas, nos anos 1950, que ficou guardada

na estufa acadêmica até recentemente, quan-

do grupos de ativistas, políticos e intelectuais

resolveram disseminá-la na sociedade em ge-

ral, no âmbito de um amplo e ambicioso projeto

de reengenharia social, ao final do qual a socie-

dade brasileira terá substituído o orgulho da

mestiçagem e da mistura pelo orgulho de ser

negro ou de ser branco. As bases de uma socie-

dade bicolor, onde os brancos são responsabili-

zados pelo sofrimento dos negros, estão sendo

montadas a todo momento.

Mas é um despropósito e não guarda nenhum

laço de verdade com nosso passado histórico,

como vimos. Vivemos hoje, no Brasil, tempos

parecidos com os últimos 25 anos do século XIX,

A IDÉIA DE QUE O NEGRO É UM PERSONAGEM HISTORICAMENTE

EXCLUÍDO PARECE COISA DE GENTE QUE MENOSCABA MUITO A NOSSA

PROSÁPIA COMO POVO. NA VERDADE, ISSO É UMA INVENÇÃO DE

SOCIÓLOGOS PAULISTAS, NOS ANOS 1950
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quando uma onda racista se abateu sobre a nos-

sa elite intelectual. Mais uma vez se torna plau-

sível conferir legitimidade ao conceito de raça. A

diferença está em que a onda agora dispõe de

meios (que a precedente não possuía) de aplicar

uma verdadeira pedagogia racista em ampla es-

cala, pois conta com uma mídia que chega a todo

canto e já faz até ministério – a SEPIR.

Não é nada razoável ressuscitar a idéia de

raça e conferir-lhe legitimidade acadêmica e so-

cial. Na versão mais sofisticada deste empreendi-

mento, argumenta-se que quando se diz “raça”,

não se fala de raça biológica, mas de crenças ra-

ciais que perpassam a sociedade brasileira e pre-

judicam os indivíduos de pele preta. Certamente,

crenças raciais existem, como existem as que se

referem à sexualidade, que punem os gays, como

existem as que ofendem os “paraíbas” no Sudes-

te do país, as que se abatem sobre os evangélicos

etc. Mas a maior parte dos brasileiros não é racis-

ta, nem o racismo é um elemento estrutural na

reprodução das desigualdades sociais na nossa

sociedade.11

Crenças estúpidas sempre existem por aí, para

atentar o juízo da nossa imperfeita humanidade.

Mas as crenças raciais encontram um grande obs-

táculo no Brasil: uma generalizada vergonha de

ser racista. Florestan Fernandes, o decano daque-

les sociólogos paulistas que inventaram o negro

excluído (eles inventaram também que o escravo

era estúpido ao ponto de achar de si o que o se-

nhor achava dele) concluiu que “o brasileiro tem

preconceito de ter preconceito”. Tem vergonha,

acha feio, acha errado, acha pecado. Provavel-

mente este foi o maior legado que nos deixou

aquela população parda e preta, livre.

Não é nada sensato lutar contra crenças ra-

ciais legitimando a idéia de raça e incitando o

orgulho racial. A idéia de raça é intrinsecamente

má, foi concebida para discriminar, hierarquizar

e oprimir. Só se presta para isso. Se tais crenças

raciais ainda existem entre nós, o certo é fazer

como fizeram os nossos antepassados: desmo-

ralizá-las ao ponto de poder confiná-las na jaula

da vergonha.

O Brasil é muito mal contado nas nossas es-

colas. A nossa história não é só feita de infâmi-

as. Há boas tradições a serem preservadas. A

vergonha de ser racista é das melhores. Prova-

velmente, como já disse, devemos essa tradição

aos africanos e descendentes – eles é que tive-

ram que se virar, que encontrar uma solução à

discriminação, à intolerância. Não merecíamos

esse destino, de sermos perguntados, pela tele-

visão, onde cada um de nós esconde o próprio

racismo. Essa é a pedagogia do racismo. Quer

obrigar todo mundo a se confessar racista, a se

conceber racista, a se tornar racista. É tudo mui-

to insensato. Eu, que não sou tão diferente as-

sim dos demais brasileiros, não escondo racismo

algum, simplesmente não sou racista. A idéia de

raça é uma idealização alucinatória, do tipo que

levou os alemães a matar os judeus que conse-

guiram encontrar, de 1933 até 1945.

zroberto@uol.com.br
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lguns colegas do meio acadêmi-

co me pediram que assinasse o manifesto contra

os riscos que o estabelecimento de critérios de

seleção racial para embasar a política de cotas

representam para a sociedade brasileira. Aque-

les critérios que serão usados pelas comissões

julgadoras para definir se alguém é digno de ser

incluído na cota de negros e pardos: cor da pele

e/ou traços fisionômicos e/ou origem familiar.

Sugeri aos amigos que procurassem intelectuais

negros e pardos representativos para reforçar a

causa. Depois me dei conta de que eu era um

desses intelectuais. Ou pelo menos poderia rei-

vindicar esse direito. Branca, branca mesmo eu

não sou. Creio mesmo que já tive um documento

em que constava a definição da cor: parda.

Brincadeiras com o fato de ser neguinha,

moreninha, bugrinha, marrom, cabocla, índia me

acompanharam a vida inteira desde o colégio

sem me incomodar. Talvez apenas na infância

65JULHO•AGOSTO•SETEMBRO 2006
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mais remota eu tenha me chateado com o fato

de não ter sido escolhida para anjo da procissão

da paróquia da Piedade, em Fortaleza. Preferi-

ram umas meninas mais clarinhas. Mas não me

lembro desse episódio como um momento de ter-

rível discriminação. Talvez porque em casa tudo

isso tenha sido sempre objeto de humor. Meu pai

– cuja sabedoria o tempo só me tem feito mais

apreciar – costumava nos dizer (éramos treze

filhos de um casal de funcionários públicos): tra-

tem de estudar, pois sendo negros e pobres, se

não tiverem estudo, não terão a menor chance. A

gente achava era graça. Talvez porque entre nós

as cores eram muito variadas e indefinidas. So-

mos quase todos morenos e temos (alguns) ca-

belos muito pretos e lisos o que faz com que nos

perguntem se descendemos de índios. Traços que

herdamos da família de mamãe, os Lustosa, da

Paraíba. Um de meus irmãos, Parsifal, sempre

respondia a essa questão dizendo: minha avó foi

pegada a laço. Não era verdade e não temos

noticias de nenhum vovô índio mais próximo. No

entanto, temos notícia pelo lado de meu pai de

um bisavô liberto. Antes de falar desse avô é

importante registrar que eu sempre soube que a

família da minha mãe era de uma extração social

mais elevada que a de meu pai; teriam até mes-

mo um antepassado barão. No entanto, me intri-

gava o fato de, nos retratos de família, os meus

tios maternos, sempre de ternos bem cortados e

Meus pais

NÃO VEM QUE NÃO TEM
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cabelos gomalinados, terem a pele muito escura,

de um moreno azeitonado bem fechado.

Já nos retratos da família de meu pai, o tom

da pele de quase todos é claro, mas os traços

fisionômicos, nariz, boca e cabelo, revelam a ori-

gem africana. É desse lado que se situa o meu

bisavô, Bento José. Meu pai me contou que esse

seu avô paterno era um liberto muito respeitado

em Canindé, no interior do Ceará. Sendo alfabe-

tizado era, na segunda metade do século XIX, o

único assinante do jornal “O País” em sua cida-

de. Quando foi se casar, Bento José não tinha

sobrenome e o tabelião que era seu amigo ofere-

ceu-lhe o seu: “da Costa”. Ele se estabeleceu

em uma pequena terra na Serra do Canindé e

assim que teve recursos contratou um mestre-

escola para “desasnar” filhos e filhas. E quando

lhe questionavam a avançada atitude para o tem-

Francisca das Chagas e Crispiniano Lustosa
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po de mandar instruir as filhas moças porque isto

só servia para que escrevessem aos namorados,

dizia: melhor que elas mesmas escrevam do que

mandem outros escreverem porque assim o se-

gredo fica só entre os dois. Bento José conhecia

por experiência própria a importância da educa-

ção para a liberdade.

O manifesto contra as cotas raciais me levou

a pensar sobre as implicações desse sistema

numa família tão grande e de cores tão variadas

quanto a minha. Lembrei do problema de uma de

minhas sobrinhas que mora em Brasília com re-

lação ao vestibular da UNB. Ela me explicou que

a política de cotas reduzira de maneira tão signi-

ficativa o número de vagas para os que não se

incluíam em nenhuma das categorias cotadas que

ela tinha muito poucas chances de passar. Minha

sobrinha é do time dos mais morenos da família

e tem cabelos encaracolados, poderia assumir

facilmente sua origem africana ou indígena. No

entanto, ela não tem vontade de se candidatar a

uma vaga entre os cotistas. Ela nunca se pensou

como negra ou parda, mas apenas como uma

menina brasileira comum de classe média que

quer fazer uma faculdade pública não só porque

o custo de uma faculdade privada pesaria no or-

çamento familiar como porque sabe que as fa-

culdades públicas são melhores.

Há pouco tempo estive em Cachoeiro do Ita-

permirim para participar da Bienal Rubem Bra-

ga a convite de Antonio Carlos Secchin. Fui ver

a casa onde viveu o nosso cronista maior. Repa-

NÃO VEM QUE NÃO TEM

Meus avós paternos, Francisco do Bento e Vitalina
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rei, entre as fotos que ali estão expostas, uma

de Rubem Braga, já maduro, aí por volta dos

seus 60 anos, almoçando com um grupo de ho-

mens dos quais três ou quatro eram negros. Eram

seus amigos de infância e adolescência de Ca-

choeiro, gente que Rubem Braga de vez em quan-

do relembrava em suas crônicas, mas que gos-

tava de rever todas as vezes que voltava para

casa. Não havia na foto qualquer atitude pater-

nal ou distanciada dele para com os outros,

eram amigos reunidos alegremente em torno

de uma mesa e ponto.

Acho que o que debate sobre as cotas tem

de mais positivo é levar os brasileiros a conhe-

cer a sua história, a reconhecerem-se em sua

maioria como um povo que descende de índios

e de africanos. No entanto, o aspecto negativo

é, sem dúvida, a possibilidade concreta da im-

plementação de uma lei que divide a sociedade

brasileira. Lei que cria privilégios baseados em

critérios de classificação racial frágeis. Em que

categoria caberiam os meus tios paternos e

maternos? Os com traços africanos e um ante-

passado escravo, mas que têm a pele clara se-

riam considerados brancos? E os Lustosa, filhos

de um comerciante de Cajazeiras que chegou a

ter alguma fortuna, seriam considerados negros

por causa da pele, apesar do cabelo escorrido e

Tia Socorro
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das perfeitas condições que tiveram para estu-

dar em bons colégios?

Esse é o aspecto que mais me incomoda na

questão: quais os critérios que serão levados

em conta para definir quem terá direito às co-

tas raciais. Os defensores das cotas falam em

afro-descendentes e indígenas. Também dizem

que o critério será o da autoproclamação: qual-

quer pessoa que se proclamar afrodescendente

ou indígena poderá se candidatar. No entanto,

quando lembrados de que, por conta de nossa

história, quase todo brasileiro pode se auto-

proclamar afro-descendente ou descendente de

índios respondem ora que serão levados em

conta também os caracteres físicos evidentes

ora que serão verificados os antecedentes fa-

miliares. A lei deve, por sua natureza, ser clara,

objetiva e explícita para poder ser aplicada da

mesma maneira em todos os lugares. A pergun-

ta que fica é: quais serão os critérios científicos

que servirão de base à lei? E como decorrência

desta vêm outras questões: quem são os cien-

tistas habilitados a definir de que raças é com-

posto o povo brasileiro? Quais as característi-

cas específicas de cada uma e suas variantes

aceitáveis? A partir de que cor e de que volume

de traços fisionômicos, tipo de cabelo alguém é

considerado negro ou índio? Os critérios para

definir a raça serão os mesmos usados em ou-

tros países como os EUA, onde não importa a

cor da pele pois se o seu antepassado foi negro,

você é negro? Ou seja: será sua genealogia que

definirá qual a sua raça?

Todas essas questões se bem consideradas

alertarão os brasileiros sobre os precedentes pe-

rigosos que esse projeto abre para o futuro da

nação brasileira e de seu povo. Temo que as co-

tas raciais possam, em última instância, ao ten-

tar corrigir uma injustiça histórica propiciar uma

outra discriminação: contra todos os brasileiros

pobres que não se incluem nas categorias defini-

das como racialmente adequadas. Discriminação

ainda mais perigosa se esses de fato forem uma

minoria.

Nesta matéria de raça a minha posição coin-

cide com a do grande e genial poeta negro Luis

Gama, personagem ele mesmo de uma infame

história de escravidão. Com o seu senso de hu-

mor e ceticismo crítico ele relativizou a questão

das diferenças de raça no Brasil ainda em 1873,

quando publicou no jornal paulista A Reforma o

poema “A Bodarrada”:

Se negro sou, ou sou bode

Pouco importa.

O que isto pode?

Bodes há em toda a casta

Pois que a espécie é muito vasta

Há cinzentos, há rajados,

Baios, pampas e malhados,

Bodes negros, bodes brancos,

E sejamos todos francos,

Uns plebeus e outros nobres,

Bodes ricos, bodes pobres,

Bodes sábios importantes,

E também alguns tratantes

Aqui nesta boa terra,

Marram todos, tudo berra

Cesse pois a matinada,

Porque tudo é bodarrada.

isabellustosa@uol.com.br
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ANTROPOLOGIA FORENSE: QUE BICHO É ESSE?
Você sabe o que faz um Antropólogo Forense? Com a chegada da TV a cabo em milhares

de residências brasileiras, é bem possível que saiba. Diariamente vários canais que exibem

documentários levam os telespectadores ao fascinante (e algo misterioso) universo forense,

onde astuciosos cientistas e suas técnicas inovadoras auxiliam na resolução de investiga-

ções criminais. A julgar pela quantidade de programas voltados exclusivamente para a

Antropologia Forense, parece que os inquéritos policiais recheados com ossadas humanas

atraem cada vez mais a atenção deste público mais seleto.

Infelizmente, o mesmo não pode ser dito em relação às autoridades responsáveis pela

segurança pública no país, apesar dos objetivos e metas propostas no Plano Nacional de

Segurança Pública. Um dos seus pontos de destaque é dotar a polícia de mais apoio cientí-

fico e técnico, chamando a atenção para deficiências nas atividades de perícia, como a

ausência de procedimentos adequados para remoção e identificação de cadáveres, além

da imperiosa necessidade de preservação do local do crime e da existência de especialis-

tas para coleta de vestígios.

Ainda que esses pontos de destaque estejam intrinsecamente associados à prática da

Antropologia Forense, até bem pouco tempo as autoridades competentes demonstravam

pouco ou nenhum conhecimento e interesse pelo assunto, fato que certamente se reflete na

população em geral. Então, se você faz parte deste grupo, aí está uma boa oportunidade

para conhecer o ofício deste desconhecido perito, e a sua atual situação nas instituições

periciais brasileiras.

 Nos países onde a Antropologia Forense está institucionalizada, ela é situada como

um ramo especializado da Antropologia Biológica. Seu surgimento partiu da necessidade

de se construir um corpo teórico-metodológico com base em conhecimentos científicos

específicos, e ao mesmo tempo multidisciplinares, que fosse capaz de lidar com restos

humanos esqueletonizados associados às cenas de crimes, ou, em situações menos

comuns, com corpos mumificados ou cujas marcas dactilares tenham sido extirpadas.

Suas atribuições são exumar, analisar e identificar ossadas provenientes de fossas clan-

destinas individuais ou múltiplas, produzidas em casos criminais de narcotráfico, políti-

cos, civis, de guerra etc., além de descobrir em que circunstâncias ocorreu a morte do

indivíduo e reconstituir a cena do crime.

Apesar de a Antropologia Forense ser considerada um ramo especializado da Antropo-

logia Biológica, ela na realidade agrega uma série de conhecimentos que extrapolam os

limites desta última disciplina. Nos Estados Unidos, país pioneiro na prática da Antropologia

Forense, as Ciências Sociais ocupam um lugar importante na formação dos profissionais,

além de ser dada ênfase não apenas ao estudo dos tecidos duros (ossos e dentes), mas

também de técnicas de escavação para a coleta dos vestígios.

CEMITÉRIO DE MOSCAS
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Esta multidisciplinariedade é fundamental para a formação do antropólogo forense na

medida em que a sua prática envolve dois tipos de atividade. Primeiramente, o perito realiza

a etapa de campo, desenvolvida a partir da metodologia e de técnicas da Arqueologia.

Nesta fase da perícia, o principal foco é a prospecção e a escavação de cemitérios clandes-

tinos e de covas isoladas, além da exumação de esqueletos em cemitérios oficiais para

identificação e análises laboratoriais.

Uma vez que os restos ósseos oferecem menos informações sobre as vítimas e as

circunstâncias de sua morte do que o corpo completamente preservado, a escavação

cuidadosa dos locais de depósito de remanescentes esqueletais é um aspecto extrema-

mente importante da investigação forense. A exposição, documentação, identificação e

coleta da maior quantidade de evidências materiais e esqueletais, sem a perda de seu

contexto, devem seguir um rigoroso protocolo padronizado, uma vez que a própria esca-

vação representa a destruição da cena do crime. Uma escavação minuciosa do local de

depósito do corpo bem como de suas cercanias pode revelar também importantes pistas

sobre a identidade do criminoso. Esta é a primeira etapa no processo de identificação

dos indivíduos, uma vez que os dados obtidos em campo são fundamentais para uma

análise bem-sucedida do material.

Nos Estados
Unidos, país
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Em um cemitério clandestino, por exemplo, onde podem ser encontradas dezenas de

ossadas, a sua individualização bem como a classificação dos enterramentos em primários

ou secundários, só pode ser realizada por um profissional com conhecimento das técnicas

de escavação arqueológica e de anatomia óssea humana. As ossadas, quando escavadas

e coletadas por pessoas sem a qualificação profissional adequada, chegam aos laborató-

rios totalmente descontextualizadas e misturadas, tornando-se inúteis para a tentativa de

identificação de pessoas desaparecidas.

Condições tecnicamente adequadas também são necessárias para a coleta de material

a ser submetido a análises especiais, como exame de DNA.

Após a etapa de campo, o antropólogo forense realiza as atividades de laboratório,

desenvolvidas a partir da metodologia e técnicas da Osteologia Humana, Paleopatologia

e Tafonomia. As análises macroscópicas, dependendo do grau de preservação do mate-

rial, podem fornecer estimativas acuradas de sexo, idade, altura, lateralidade, ancestrali-

dade, causa de morte (arma de fogo, instrumento perfurocortante, estrangulamento etc.),

forma de morte (natural, homicídio, suicídio, acidente), além de doenças ou alterações

biológicas ocorridas ao longo da vida do indivíduo e marcas de estresse ocupacional. Os

Por que não é feita
menção à
Antropologia
Forense? Será que
ela e toda a sua
eficiência existem
apenas nas
produções de TV?
Qual é a sua
realidade?
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dados obtidos através desta análise osteobiográfica são a chave para a identificação

positiva de pessoas desaparecidas.

Considerando-se as estatísticas dos registros de pessoas desaparecidas e o crescente

número de denúncias de cemitérios clandestinos, resultado da situação de extrema violên-

cia em que vive a nossa sociedade, tornada pública diariamente nos veículos de comunica-

ção, a pergunta é: por que não é feita também menção à Antropologia Forense? Será que ela

e toda a sua eficiência existem apenas nas produções de TV? Qual é a sua realidade?

O ESTADO DA ARTE
Os Estados Unidos podem ser considerados como referência nas práticas da Antropolo-

gia Forense, que começou a se desenvolver de maneira autônoma por antropólogos físicos

a partir de 1939, tendo como base a anatomia esqueletal. A partir de 1942 os especialistas

começaram a prestar assessorias regulares para o FBI, mas somente em 1971 foi estabele-

cido este ramo específico dentro da American Academy of Forensic Sciences (AAFS). Com

o objetivo de garantir a qualidade das perícias forenses e profissionalizar seus praticantes

nos EUA e no Canadá, foi criada em 1977 a American Board of Forensic Anthropology

(ABFA). A ampla experiência desses antropólogos foi adquirida através dos estudos de

restos ósseos pré-históricos (Paleopatologia), uma vez que nas faculdades de medicina o

interesse por morfologia óssea havia diminuído. Hoje, 5% dos artigos publicados no Journal

of Forensic Scienses são sobre Antropologia Forense.

A partir do final dos anos 80, a experiência norte-americana desenvolvida no transcur-

so de várias décadas se expandiu para alguns países da América do Sul e Central. Em

1986 foi formada a Equipo Argentino de Antropología Forense, integrada por antropólogos,

arqueólogos e médicos. As investigações forenses deste grupo tinham como objetivo

entregar os restos ósseos aos familiares de pessoas desaparecidas e fornecer provas

científicas para causas judiciais pendentes contra os militares acusados de violação dos

direitos humanos.

Na Colômbia, a primeira vinculação de um antropólogo físico a uma equipe forense,

em 1985, mais uma vez se deu em razão da sua ampla experiência com estudos em restos

ósseos pré-históricos. Exposta a necessidade de formar especialistas nesta área, profes-

sores vinculados ao Equipo Colombiano de Antropología Forense (Ecaf) têm desenvolvido

uma vasta experiência docente na Universidade Nacional e na Escuela de Investigación

Criminal y Criminalística de la Fiscalía General de la Nación, com a abertura de um progra-

ma de pós-graduação. Ainda hoje, diversos programas e projetos de estudos com material

ósseo pré-hispânico têm permitido o desenvolvimento de metodologias adequadas para

análise de restos ósseos contemporâneos, aquisição de materiais de referência e forma-

ção de equipes interdisciplinares.
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No Peru, foi inaugurado em janeiro de 2004 o Laboratório de Antropología Forense del

Ministério Público, o qual tem como objetivo principal o reconhecimento das centenas de

vítimas da violência política que assola o país.

Na Guatemala, foi formado em 1991 o Equipo de Antropología Forense de Guatemala

(EAFG), cujo principal objetivo é exumar e identificar milhares de camponeses de origem

Maia massacrados em campanhas militares na década de 80.

Estes exemplos demonstram o progressivo interesse por parte das autoridades judiciais no

ingresso de antropólogos forenses em suas instituições periciais, apoiado pela sua compro-

vada competência para lidar com evidências que exigem um alto grau de especialização.

Mas e no Brasil? Qual é a real situação da Antropologia Forense? Para responder a esta

pergunta, foi realizado no segundo semestre de 2005 o projeto “Avaliação da demanda de

peritos em Antropologia Forense para aprimoramento e modernização das instituições peri-

ciais1”, financiado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça.

Os objetivos deste projeto foram fornecer dados quantitativos e qualitativos que demons-

trassem a real necessidade de antropólogos forenses nas instituições periciais brasileiras,

e a partir desses dados avaliar o limite do serviço de identificação das ossadas e dos

cadáveres que chegam aos IMLs sem condições de identificação datiloscópica ou de reco-

nhecimento por parte dos familiares.

As cidades escolhidas para a realização da pesquisa foram Rio de Janeiro e São Paulo

(Sudeste), Porto Alegre (Sul), Goiânia (Centro-Oeste), Salvador (Nordeste) e Belém (Norte).

O principal critério para escolha das capitais representativas de cada região foi a sua clas-

sificação como metrópoles globais, nacionais ou regionais, onde a intensa e acelerada

urbanização sem dúvida contribui para altas taxas de violência. Foi feito um recorte tempo-

ral abrangendo os anos de 2000 a 2003.

A metodologia utilizada foi adaptada para cada região em razão da diversidade de con-

textos observada. Esta diversidade reproduz tanto as especificidades socioculturais e geo-

gráficas de cada cidade estudada, como as distintas formas de organização estrutural das

instituições em pauta. Foram coletados dados qualitativos e quantitativos referentes à loca-

lização e remoção dos materiais de interesse para a Antropologia Forense nas Delegacias

de Polícia Civil; e dados qualitativos e quantitativos referentes à análise e identificação

destes materiais nos Institutos Médico-Legais.

Um dos aspectos mais elucidativos da pesquisa buscou responder quem, de fato, está

realizando as perícias no material de interesse antropológico. De uma forma geral, os resul-

tados mostraram uma situação desanimadora para todas as esferas de atuação da Antropo-

logia Forense. Com relação à coleta do material no local de depósito do corpo, ficou carac-

1. Projeto elaborado e coordenado pela Dra. Andrea Lessa. A síntese do Relatório

Final encontra-se disponível no site oficial da Senasp/Ministério da Justiça.
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terizada a total falta de capacitação dos profissionais em todas as cidades estudadas, uma

vez que esta etapa não é realizada por peritos, mas por homens do Corpo de Bombeiros. As

ossadas e seu contexto associado não são escavados e documentados, mas apenas retira-

dos e ensacados sem qualquer preocupação com os métodos e técnicas da arqueologia.

Esta coleta inadequada faz com que o material chegue aos IMLs totalmente descontextuali-

zado e com informações sobre a vítima e até sobre o agressor perdidas, o que torna ainda

mais difícil a tentativa de identificação positiva.

Com relação à etapa de análise do material, os resultados tampouco demonstraram uma

situação satisfatória. A perícia é realizada pelos médicos ou odontolegistas, os quais infor-

maram terem uma série de dificuldades, tais como escassez de tempo, falta de laboratórios

adequadamente equipados, e principalmente a indisponibilidade de documentação prévia

para confronto (registros médicos e odontológicos) e falta de capacitação profissional espe-

cífica, o que acaba gerando deficiências na análise do material.

Via de regra, as instituições ou não dão qualquer apoio à realização de cursos, ou,

mesmo quando apóiam os legistas, oferecem cursos esporadicamente e não podem con-

templar simultaneamente muitos profissionais. As exceções são os IMLs de Salvador e Be-

lém, bastante comprometidos com a adequação física, material e de pessoal para o bom

A coleta
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andamento das perícias antropológicas. Vale ressaltar também o interesse pessoal e esfor-

ço dos poucos legistas que efetivamente fazem as perícias antropológicas apesar de todas

as dificuldades. Todo este investimento pessoal e até mesmo institucional, no entanto, pare-

ce ter um caráter um tanto efêmero, uma vez que não há garantias de que este interesse seja

renovado. Seria importante a formalização do cargo oferecido em concurso para profissio-

nais com formação específica, garantindo assim a continuação da prática das perícias

antropológicas pelas futuras gerações de legistas.

Mas será que os cadáveres de interesse antropológico têm uma representatividade sig-

nificativa que justifique toda esta discussão? A quantificação dos dados obtidos através dos

protocolos de entrada de material dos IMLs respondeu a esta questão. Os dados foram

quantificados segundo diferentes variáveis, sendo os mais informativos aqueles que apre-

sentam o percentual de cadáveres de interesse antropológico em relação ao total de cadá-

veres que saem da instituição sem identificação positiva após a perícia. Apenas o estado de

São Paulo apresentou um valor baixo, com 13,4%, contrastando com os demais estados

cujos valores variaram entre 30,2% para Salvador e 78,5% para o Rio de Janeiro. Apesar de

expressivos, é correto afirmar que estes valores estão sub-representados, uma vez que os

achados ocorrem sempre de maneira fortuita e não são realizadas prospecções direciona-

A redução dos
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das para este fim, mesmo em locais reconhecidamente depositários de ossadas relaciona-

das a eventos de narcotráfico e crimes políticos.

As condições adversas anteriormente citadas se materializam na ineficiência das práti-

cas antropológicas, comprovada através dos dados relativos à identificação de cadáveres

após a perícia, excluindo-se as exumações de cadáveres em cemitérios oficiais. Das seis

instituições avaliadas, em apenas três procedeu-se à identificação positiva, com percen-

tuais muito baixos: 11,6% para São Paulo, 2,6% para Porto Alegre, e 0,6% para Belém.

A redução dos percentuais de cadáveres ignorados após a realização da perícia tam-

bém amenizaria outro problema enfrentado pelas instituições periciais, uma vez que contri-

buiria expressivamente para a diminuição da demanda de exames de DNA nos laboratórios

de todo o país. Para citar alguns exemplos, o procedimento padrão no IML de São Paulo –

Unidade Oeste, responsável pelos cadáveres putrefeitos, é efetuar coleta sistemática de

tecido ósseo do esterno e epífise proximal de fêmur de todos os corpos com identidade

ignorada para futuro exame de DNA. O IML de Porto Alegre, por sua vez, possui um labora-

tório de DNA para onde é enviado um expressivo percentual de amostras de cadáveres que

não puderam ser identificados através de exame necropapiloscópico, odontológico ou an-

tropológico. Especificamente com relação às ossadas, das 153 encontradas entre 2000 e

2003 (não estão incluídas as exumações), 28,1% foram enviados para exame de DNA.

Desta forma, apesar de o laboratório ser bem equipado, a grande demanda ocasiona uma

demora de até seis meses para a conclusão de uma análise, além de concentrar um volume

substancial de recursos destinados à área criminal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certamente, os resultados da pesquisa comprovam a importância da existência formal de

antropólogos forenses nas instituições periciais, contrariando a idéia geral de que a perícia

antropológica é um “exame complementar”, “de menor importância”, ou “pouco acurado”.

A inexistência de cursos de graduação e mesmo pós-graduação em Antropologia Foren-

se no país, situação contrária àquela observada nos Estados Unidos, Europa e América

Latina, fez com a disciplina ficasse adormecida durante muitas décadas, andando na con-

tramão da tendência mundial no que concerne à promoção de uma maior eficiência e

modernização das instituições periciais.

Apesar das dificuldades encontradas por profissionais interessados nesta abordagem

multidisciplinar, é possível adquirir a capacitação necessária para a prática da disciplina

através de cursos de especialização nas áreas de arqueologia, osteologia humana, ou

ainda paleopatologia, a qual conjuga as duas áreas de conhecimento.

Capacitar profissionais, no entanto, não é o maior desafio imposto às instituições peri-

ciais, mas sim desenhar uma estrutura organizacional onde haja um intenso e fluido diálogo
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entre os três componentes da engrenagem que mantém ativa a perícia antropológica efi-

ciente: em um primeiro momento, a etapa de campo com todos os procedimentos adequa-

dos para a escavação, documentação e remoção do material; em um segundo momento, a

etapa de análise, realizada por especialistas e em laboratório adequado; e, finalmente, a

etapa de confrontação entre os dados observados e aqueles provenientes de bancos de

dados de pessoas desaparecidas que contenham informações de interesse antropológico.

A falha em qualquer uma das etapas mencionadas torna ainda mais difícil alcançar o

objetivo máximo da Antropologia Forense, o de realizar a identificação positiva em cadáve-

res, condenado a sua prática a uma mera formalidade institucional.

Porém, muito mais do que modernizar as instituições periciais brasileiras, estamos falan-

do em amenizar o sofrimento e as dificuldades legais das famílias que passam pela terrível

situação de ter um parente desaparecido e ficar durante anos, ou até mesmo a vida toda,

sem qualquer informação a seu respeito. Os resultados apresentados pela recente pesqui-

sa, infelizmente, indicam que esta ainda é uma situação recorrente, mas acenam para

possíveis caminhos a serem trilhados na busca por uma contribuição efetiva da Antropolo-

gia Forense para a nossa sociedade. As famílias de pessoas desaparecidas agradecem!

lessa@ensp.fiocruz.br

CEMITÉRIO DE MOSCAS
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CONSUELO DE CASTRO FAZ PARTE DA DÍVIDA INTERNA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AO ESTADO DE MINAS GERAIS. NASCIDA EM ARAGUARI, CIDADEZINHA MINEIRA,

CURSOU A ADOLESCÊNCIA EM SÃO PAULO, ONDE TAMBÉM SE DIPLOMOU MULHER

E DRAMATURGA. POR AMBAS AS RAZÕES, ESCREVEU 50 PEÇAS, RECEBEU

PRÊMIOS A GRANEL – ENTRE ELES UM MOLIÈRE E O TÍTULO DE AUTOR-REVELAÇÃO

DE 1969, CONFERIDO PELA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CRÍTICOS TEATRAIS –

CITAÇÕES INTERNACIONAIS E VIROU MOTIVO DE TESES E ENSAIOS.

TEVE O BOM SENSO DE NÃO OBTER NENHUM DIPLOMA CIENTÍFICO ESPECÍFICO O

QUE A AUTORIZA A INTERESSAR-SE POR TUDO QUE TOQUE, COM INTELIGÊNCIA,

A CABEÇA, E, COM SENSIBILIDADE, A EMOÇÃO. É CAPAZ DE CONVERSAR SOBRE

QUALQUER COISA, TENDO 48 HORAS DE PRAZO. VALIOSO CAPITAL FLUTUANTE

DE QUALQUER CULTURA, NÃO É VOLÚVEL COMO O VOLÁTIL, NEM DOGMÁTICA

COMO O CAPITAL FIXO.

HOSPEDOU-SE EM MASMORRAS, VÁRIAS VEZES, MEDIANTE CONVITE

COMPULSÓRIO, A QUE NÃO CABIA RECUSA. POR ESSAS E POR TODAS AS VÍTIMAS

COM AS QUAIS SIMPATIZOU TEM A ALMA DECORADA DE AFLIÇÕES. SEM

REMORSO, MAS GUARDANDO RESERVA DE RANCOR A QUALQUER AMEAÇA À

LIBERDADE DE SER. NÃO CRIA GATOS, CRIA FIDELÍSSIMAS AFEIÇÕES. SEM

PREOCUPAÇÃO DE ACOMODAR PAPAS NA LÍNGUA. ACOMPANHE.

CONSUELO
ENTRE INSTANTÂNEOS

ENTREVISTA
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Inteligência: A sua última peça foi em 87?

Consuelo: Tive um hiato, quando fiz vários monólogos, coisas

curtas, peças específicas para determinados eventos, coisas para

mim mesma. Eu nunca paro realmente de fazer teatro. Mas com a

intenção de pôr no palco, fiquei um tempo longo. Por quê? Porque

não é possível se entregar regularmente à dramaturgia teatral,

porque nunca existiu nenhum tipo de estrutura profissional para

esse trabalho. A dramaturgia não é vista, efetivamente, como

uma profissão.

Então, por que você resolveu fazer teatro?

Eu escrevo desde muito cedo. É uma facilidade natural minha.

Mas tinha uma certa preguiça para escrever romance. Como sem-

pre gostei muito de teatro, comecei a assistir muito cedo. Apaixo-

nei-me pelo Teatro Oficina; “mambembei” com o Oficina. Tam-

bém gostava muito do Arena; fiquei amiga de vários integrantes

do grupo. Eu ia atrás dessas trupes como uma criança que entra

no circo e vai junto. Na universidade, fundamos o TUSP (Teatro da

Universidade de São Paulo). Tivemos a assessoria de gente mara-

CONSUELO DE CASTRO

ENTREVISTANDO A

TESTEMUNHA E O INQUISIDOR

ENTREVISTA
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vilhosa, como Ziembinsky, Paulo José, Domingos de Oliveira, Dina

Sfat. Fazíamos um teatro de repertório, que ia de Eugén Ionescu

até Ariano Suassuna. Queria ser atriz, mas não tinha talento

nenhum. Então, resolvi escrever para teatro. Quando teve o qüi-

proquó policial entre a Maria Antonia e o Mackenzie, que eram

vizinhos, começou aquele invade, invade e senti uma vontade

muito grande de contar aquela vivência, não como reportagem,

porque eu não era jornalista, nem como romance. Resolvi escre-

ver uma peça com a necessidade de fazer algo que eu sentia.

Escrevi a primeira peça – “À Prova de Fogo” – em três noites. Ela

saiu do jeito que está lá. Não teve nem cortes; é muito verborrá-

gica. Todos os defeitos estão lá. Ela foi proibida pela Censura por

todos os itens da Lei de Censura.

Você escreveu aquela peça porque achou que tinha de

registrar a dimensão política do momento, ou porque o

que aconteceu te revelou o seguinte, “Opa, aqui dá uma

boa peça”?

Nem uma coisa nem outra. Foi porque tinha vontade de contar o

que eu estava vivendo. Era tudo muito intenso, transbordante e

conflitante. Essa palavra inclusive define o teatro. O conflito de

tudo, em todos os níveis era tão grande. A liberdade sexual propos-

ta era diferente da liberdade que estávamos aptos a viver. A rela-

ção professor-aluno não era uma liberdade possível de ser vivida,

inclusive pelo próprio professor. Havia um grau de utopia muito

grande, que conflitava com as nossas realidades cotidianas, os

nossos pais, a nossa propriedade e o nosso amadorismo em qual-

quer setor. Havia um conflito entre o que se queria e o que se

propunha.

A repressão pegou vocês em nome daquilo que vocês

imaginavam que poderiam fazer.

E eles achavam que nós poderíamos mesmo. Fizemos bastante

coisa, tanto que ficamos durante muitos anos no movimento es-

tudantil, o único partido político existente naquele período. Eu

via a repressão todos os dias em todos os níveis: na família, nas

casas, nas ruas e nas cabeças. Os nossos namorados tinham noi-

vas do interior, amigas das mães deles, aliança no dedo, e eram

todos metidos a liberais. A peça “Jorginho Machão”, de Leilah

Assumpção, é a perfeita reprodução dessa farsa da liberdade

individual. Ao mesmo tempo havia um grau de ruptura muito gran-

de. Então, escrevi porque tinha vontade de contar o que vivíamos.

Mas era ficção, embora muita gente não acredite por eu estar tão

dentro do movimento. Claro que tem muita coisa ali colada dire-

tamente da realidade. Além disso, “À Prova de Fogo” tem uma

coisa meio mística, meio mágica. Foi escrita pouco antes da que-

da do Congresso, ou seja, teve uma premonição. E foi proibida

pouco antes do AI-5. A Censura deu a dica. Não achava que eu

pudesse ser tão poderosa de incomodar a Censura. Eu tinha 20

nos e me senti a pessoa mais perigosa da face da Terra. Em

seguida, escrevi “À Flor da Pele” por encomenda, da Miriam

Mehler, do Perry Salles e do Flavio Rangel. A peça já foi montada

em 1969. Foi minha transição para a profissionalização. A peça

estava em cartaz, com atores profissionais, cobrança de ingresso

e direito autoral. A partir daí, não parei mais, apesar dos hiatos.

Trabalhei muitos anos em publicidade. Ainda assim, o máximo

que fiquei sem escrever foi um ano e meio.

Esse corte para a publicidade foi uma renúncia?

Não. Eu fui ganhar a vida. Minha família sempre foi pobre. Eu já não

era mais estudante. O que eu faria naquela época com um curso de

Ciências Sociais? Uma formação dessas naquele momento era in-

dicio de que o sujeito não era flor que se cheirasse. Era pior do que

fazer dança flamenca. Migrei para a publicidade simultaneamente

à peça “À Flor da Pele”. Ela estreou em 17 de outubro de 69, e, em

novembro de 69, entrei na Proeme, agência do Ênio Mainardi. Co-

mecei como revisora e, logo, passei à redatora. Foi um tempo sem

encomendas no teatro. Fiquei com uma vontade enorme de fazer

teatro, mas não tinha encomenda. Entre saídas e voltas, trabalhei

com propaganda de 1969 até 1987.

No período de publicidade, você se afastou do movimen-

to contra a repressão?

Não. Primeiro porque eu tinha um namorado que era preso político

e todos os meus amigos estavam clandestinos. Não podia me afas-

tar. Até porque eu estava legal, ganhava dinheiro e podia e devia

ajudar. Isso foi em 1970. Quando me mudei para o Rio, parei de ser

presa um tempo. Voltei a ser presa no final de 72, quando retornei

para São Paulo. Depois de um tempo sem escrever, criei uma peça

que odeio e que reflete bem esse amargor, essas cinzas do tempo,

“O Porco Ensangüentado”. Não obstante ter sido censurada e ter

conquistado prêmios, não acho um bom trabalho. Eu queria escon-

der, mas a peça saiu. De 1972 a 1975, não escrevei nada e fiquei

trabalhando na Abril Cultural.

Num período em que a repressão acabou com a guerrilha?

Com tudo. Mas eu escrevia nessa época da censura e nunca parei

de escrever. Escrevi para encher o saco dos censores. Fiz uma peça

atrás da outra, sabendo que elas não iriam passar daquela manei-

ra. Falava todos os palavrões possíveis para dizer o quê que eu

achava dele. E várias coisas as mais absurdas, então coisas esca-

brosas assim sexualmente, que eu já sabia que não iam passar.
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Numa dessas, eu estava na Abril Cultural e tive aquele desejo forte

de escrever uma peça. É uma vontade incontrolável que baixa na

gente. Então, em três tardes, fiz “Caminho de Volta”, com o auxílio

da Maria Adelayde Amaral, que trabalhava comigo e cobriu meus

horários na Abril. A peça, montada em 1974, era um deboche do

Milagre Econômico, feito por meio de uma analogia com o funcio-

namento de uma agência de publicidade.

Esse colar de palavrões nos textos era por provocação

ou uma estratégia diversionista para desviar o foco do

sensor?

Era para revidar. Eles cortavam cenas inteiras. “À Flor da Pele” foi

sistematicamente cortada ao longo dos anos. Era horrível sentir

que estavam tentando tirar de mim o teatro, a única coisa que era

minha de nascença e que eu tinha também descoberto. Então, não

queria deixar que eles entrassem em minha vida. Escrevendo, eu

procurava mesmo encher o saco, porque eu estava levando muita

porrada como escritora, fora as outras. Funcionava como um exer-

cício de liberdade. A raiva era tanta que eu peguei um jeitinho

cínico de fazer isso. Em “À Flor da Pele”, que ficou um ano em

cartaz, eles foram cortando e eu, mais madura, fui reescrevendo. E

assim foi. Aí teve um dia em que eles cortaram tanto que eu não

conseguia mais reescrever. Pois bem. Fui à Sociedade Brasileira

dos Autores Teatrais (SBAT) e registrei o nome do censor como co-

autor da peça. Ele havia me obrigado a melhorar tanto o texto que

tinha o direito de ganhar sobre a montagem. O censor ficou posses-

so! Logo depois, em 1979, escrevi “O Grande Amor de Nossas

Vidas” e, junto com a Miriam Mello, fui produtora da peça. Fui a

Brasília negociar a liberação da peça e quando chego lá o meu

“sócio” era o censor que cuidava da peça. Ele me recebeu com uma

garrafa de cerveja na mão e disse: ‘Então, somos sócios’. Eu vi que

ele daria o revide. ‘Vou estudar esse texto para você ver que não

sou esse brutamontes’. Ele enrolou, enrolou, e, no fim, não liberou

um “bife” que era fundamental. Era um trecho que um personagem

fazia ironicamente uma série de elogios ao governo. Nessa época

da censura, não posso deixar passar esse nome, tínhamos um es-

pião maravilhoso, o escritor João Coelho Netto. Ele liberava quase

tudo que chegava às mãos dele.

A economia, a cultura de mercado finalmente chegou tam-

bém ao teatro?

Se tivesse chegado seria maravilhoso.

Mas o quê aconteceu?

O que chegou ao teatro foi o preço do mercado e não a cultura. Ator,

iluminador, spot, linóleo, tudo custa uma fortuna. O aluguel do

teatro custa 25 mil reais por mês. As despesas ficaram a preços de

mercado. Em contrapartida, o público não vai ao teatro. Não existe

essa cultura. Mesmo que se lote um teatro de 400 lugares, os

custos não se pagam. Há 30 anos era possível pegar um emprésti-

mo no banco. Os aluguéis não eram tão caros e existia um negócio

chamado cooperativa. Além disso, todos iam ao teatro: estudantes,

burgueses, milionários, donas-de-casa, terceira idade. O público

que ia assistir a um Molière era o mesmo que via Ary Toledo falando

palavrão. Hoje, um espetáculo a 10 reais o ingresso, um valor bai-

xíssimo, não lota a casa. Antes, o teatro era importante cultural-

mente. As pessoas achavam bonito assistir a uma peça. Era tam-

bém um teatro identificado com um grupo que contestava. Com
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“Eles Não Usam Black-Tie”, Guarnieri mudou o teatro brasileiro. O

Teatro de Arena, o Oficina, o TBC ficavam lotados. O “Rei da Vela”,

do Zé Celso, era uma tomada de posição política maravilhosa.

Plínio Marcos sempre foi um sucesso. “Navalha na Carne” era uma

porrada. Hoje, não tem mais a censura formalizada, mas tem a

censura econômica. Eu produzi cinco anos e sei o quanto apanhei.

Não se consegue patrocínio para algumas peças porque simples-

mente ninguém irá ao teatro assisti-las.

A decadência econômica foi fundamental para a queda

da bilheteria no teatro. Por outro lado, a entrada dos in-

sumos do teatro, que se tornaram bens valiosos, e o con-

seqüente encarecimento da produção também contribu-

íram para esse quadro pós-ditadura.

Aí entra a televisão. Esses preços foram elevados pela televisão.

Não que o teatro e a TV competissem diretamente. O Juca de

Oliveira costuma dizer que não se pode colocar esses dois meios no

mesmo patamar, no entanto um precisa do outro. Agora, as pes-

soas que começaram a fazer TV não aceitaram mais fazer teatro

naquele esquema antigo, com os mesmos preços do passado. Por

outro lado, esse componente do empobrecimento também teve

efeito porque já era risco demais montar alguma coisa que não

fosse exatamente dentro do gosto do freguês. A classe média pas-

sou a comprar TV a prazo. Ou seja, passou a ter o teatro em casa.

Para que ir ao teatro ver “Pequeno Burguês” se pode-se assistir à

novela em casa?

Muitos acham que, com o fim da ditadura, alguns dos

grandes nomes da MPB, Caetano, Gil, Milton, praticamen-

te acabaram. Não estão mais absorvendo o seu tempo.

Eles foram forjados naquele cenário e só sabem respirar

naquele ambiente, naquela atmosfera. Julinho da Ade-

laide não faz sentido hoje. Além disso, a cultura média

da população ficou pior. Por outro lado, há outros indica-

dores que não podem ser desprezados. Temos uma pro-

dução de filmes que não havia. O Brasil já passou o Méxi-

co em tiragem de livros. Está claro isso, já passou. Po-

rém, ao mesmo tempo, temos a decadência do poder aqui-

sitivo daquele que seria o público de suporte, o público

que poderia pagar uma peça. E também a sua desnecessi-

dade, desinteresse, porque a cultura não estimula, ele

não tem cultura para ir ao teatro. De qualquer modo, exis-

te também uma dificuldade dos produtores de arte de

falarem sobre o Brasil pós-ditatorial?

Eu discordo de que esses produtores não souberam interpretar o

momento agora. O que eu vejo é uma insegurança econômica que

atinge todas as pessoas envolvidas na produção de uma peça –

patrocinadores, sim, e também autor, diretor, ator. O diretor é obri-

gado a selecionar um denominador comum de gosto, uma temática

palatável à média do público. Existe hoje o chamado Teatrão, da-

quele público que paga 60, 70, 80 reais e depois vai jantar sei lá

onde. Esse é o teatro lucrativo. E tem o outro teatro, com muitos

grupos bons, talentosos, que surgiram por causa da crise econômi-

ca. Esse é um fenômeno interessante. Todos os processos sociais

geram seu revide, suas contravenções e as formas da sociedade de

sobreviver a uma determinada realidade. Neste contexto, temos

muitos grupos de talento, não só no eixo Rio-São Paulo. Eles mes-

mos criam os cenários, o figurino, e conseguem, ao seu jeito, ter

uma atuação regular e viver profissionalmente do teatro. Eles tam-

bém escrevem os textos coletivamente.

Você conhece esses textos?

Conheço. Já li bastante. Não se pode generalizar, mas já vi coisas

maravilhosas do Tapa, um grupo fantástico. Tinha o Asdrúbal Trouxe

o Trombone, que nem sei se existe mais. Há também o grupo Latão,

o Folias, entre outros. Quem vai assistir fica estarrecido com a

qualidade e a densidade. O que eu não gosto no teatro hoje são
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algumas generalizações. Uma delas é dizer que acabou o autor. Ou,

o modismo verificado no começo dos anos 80, em relação ao Teatro

Formalista. O teatro passou a ser uma Bienal, uma coisa plástica,

pictórica, visual. Um determinado diretor dava entrevistas dizendo

que o teatro estava atrasado em relação até à indústria automobi-

lística e que todo mundo era idiota, imbecil, burro, ridículo. Ele

ajudou a perpetrar o conceito de que são a luz, o figurino e o

cenário que fazem o espetáculo. O que acontecia? Ele dirigiu lin-

díssimos espetáculos do ponto de vista visual, mas no décimo mi-

nuto de peça estava todo mundo dormindo.

Quem são os novos do teatro?

Deve ter muita gente boa que eu nem conheço. De gerações poste-

riores à minha, gosto muito do Fernando Bonassi. O que eu acho

melhor é o Otavinho Frias, um grande dramaturgo. Ele escreveu

uma peça lindíssima, chamada “Rancor”. Fez uma chamada “Don

Juan”, que foi dirigida pelo Gerald Thomas. Outro grande nome é a

Leilah Assunpção, que, em 2007, vai relançar o “Fala Baixo senão

eu grito”.  A Leilah é uma força selvagem, intuitiva. Suas peças não

têm nada faltando, nada sobrando. Ela é um fenômeno, maior até

mesmo do que o Plínio Marcos. Ele tinha uma coisa especifica com

os excluídos; ela não.

Como foi sua volta ao teatro?

Bem, começou a era do patrocínio, eu fui atrás de apoios, atuan-

do como produtora. Levantei patrocínios enormes, entre eles Pe-

trobras, BR, Vale, Correios e CEF. Ia para Brasília, falava com um,

com outro. Aliás, os caras das estatais são muito mais informados

e liberais do que muitos produtores de teatro. Eu tive completo

apoio deles, mesmo, não estou exagerando. Mas nesse período

voltei a fazer publicidade. Quando digo que tenho paixão pela

Caixa Econômica é porque eu conheci o banco quando trabalhava

com publicidade no Rio, ainda na ditadura. Trabalhava na MPM,

que tinha a conta da Caixa. Fiz um anúncio da época do lança-

mento do Serpro, que dizia: “Estamos pondo ordem nesse pro-

gresso”. Pois nessas andanças como produtora de teatro, bati na

Caixa Econômica, e falei da época em que atendia ao banco.

Achamos meu anúncio no museu da CEF e acabei convidada a

trabalhar no banco. Voltei à propaganda naturalmente. Coincidiu

com o fato de eu já estar esgotada do processo de produção de

teatro. Não sou empresária.

Como é que o fenômeno da televisão teve impacto na

trajetória da classe artística em geral?

A qualidade da televisão brasileira é boa. Essas minisséries da

Globo são brilhantes. A novela das oito, na maioria dos casos, é

ótima. Muitas vezes, tem uma função de crítica, de conversação, de

abertura, de orientação. Mas, independentemente disso, a TV é um

fenômeno de massa. Ela difunde, universaliza referências e valo-

res. Como estrutura, tem de tratar de temas que possam ser vistos

pela massa. Não é possível qualquer tratamento verticalizado. Só

na televisão, o sujeito entra de operário numa fabrica e em cinco ou

dez capítulos torna-se diretor geral da empresa. A TV vende uma

ascensão social impossível.

Mas queríamos que você falasse um pouco sobre essa

questão do colonialismo cultural. Como é que você sente

isso?

A nossa dramaturgia se assemelha um pouco à africana. Tem uma

força vital e intuitiva, que consegue fazer essa fusão de persona-

gens, o conflito de tempo. Temos uma quantidade de bons auto-

res impressionante. Aliás, isso é um fenômeno brasileiro. Há per-

sonagens em todas as áreas. A gente vê a molecada dançando na

rua, com talento. Vivemos uma crise de identidade. As pessoas

precisam ter aquela roupa, aquele carro, aquele status vendido

pelo marketing. Precisam ter alguma coisa que está nas novelas.

Isso foi também gerando uns desdobramentos que a gente ouve

por aí. Eu acho um horror esse tal de “resgate da cidadania”.

Resgatar o quê se nunca houve cidadania? A cidadania de qual

partido, para começo de conversa. Começou com o PT e todos

agora tratam do tema. Bem, falei isso tudo para dizer que, na

minha visão, isso é colonização. As pessoas que fazem as políti-

cas públicas ligadas à cultura e à educação nunca se preocupa-

ram em valorizar essas questões como emergência nacional. Isto

é uma guerra. Está cheio de gente que acha que é professor,

crítico de teatro, ator. Tem dia que eu recebo três convites para

montagem de peças minhas, mas o sujeito avisa: ‘Somos uma

ONG, não temos recursos, só o nosso talento, precisamos resga-

tar a cidadania, a cultura’. É um absurdo. Em primeiro lugar, o que

autoriza esse cidadão achar que tem talento e, mais ainda, achar

que este suposto talento é vítima do não-resgate da cidadania.

Em segundo lugar, o que o autoriza a achar que pode montar um

texto meu de graça. Não tem esse negócio de gratuito. Tem de

pagar cinco mil reais apenas para ter direito de fazer a primeira

leitura da peça. Depois, mais cinco mil quando a peça estrear.

Comigo é assim: ou paga ou não faz.

Você está engajada, quase com um quê de guerrilha, em

relação a propostas de inclusão das artes no currículo

acadêmico. Como é esse projeto?

O Brasil precisa incluir na grade oficial do ensino básico Artes e

Ciência e Tecnologia. A criança ainda não sabe se é pobre, rica, se
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é Gloria Pires ou Vera Fischer. Ela não sabe se está em Bonsuces-

so ou no Leblon. Pegar essa criança é como pegar uma fruta no

pé. Todo mundo tem um dom. Se essa criança tiver acesso a uma

orientação vocacional poderá descobrir talentos artísticos, cien-

tíficos ou técnicos infernais. Isso tudo dentro de um sistema pu-

blico e organizado. Estou envolvida com um projeto genial elabo-

rado pela Pró-Reitora de Pesquisa da USP, Mayana Zatz. Trata-se

de um programa que dá bolsas de estudo e disponibiliza os labo-

ratórios da USP para alunos egressos das escolas públicas de

ensino fundamental. Há muitos jovens com talento para a ciência,

a criação e o desenvolvimento tecnológico. As empresas priva-

das também estão à frente de iniciativas fundamentais ligadas

à educação. O problema é que temos ações fragmentadas, iso-

ladas, e, muitas vezes, feitas em razão de ideologias e interes-

ses políticos e partidários. É necessária uma política pública de

verdade. Estamos em época de campanha eleitoral e todos os

candidatos vêm falar disso, mas nada acontece. Enquanto não

houver a integração da educação com a cultura será impossível

se formar um povo amplamente talentoso. A ética e a estética

elas estão juntas.

A elite cultural tem – e cumpre – esse papel de estimular

a geração das artes e da educação?

Acho que esse papel é prioritariamente do governo. Mas também

cabe à sociedade e à classe artística uma posição de proa em

diversos assuntos, entre os quais, sem dúvida, a educação. Antiga-

mente, a comunidade artística era muito interligada ao movimento

estudantil. Houve momentos em que pareciam ser uma coisa só. Do

jeito que está, o Brasil vai acabar como uma grande massa amorfa.

Havia pessoas no país, como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, real-

mente preocupadas com a educação de forma integrada. Veja por

exemplo o que fez a Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo. Ela

é uma mulher maravilhosa. Teve a delicadeza de escolher uma

equipe na área de cultura, à frente o Celso Frateschi, que levou

projetos lindos para várias comunidades da cidade. Toda a cidade

tem de ter um monte de CEUs (Centros Educacionais Unificados),

Cieps que deram certo. O problema é que a educação está sempre

a serviço de disputas partidárias. Recorri ao José Dirceu, meu ami-

go e um homem muito realista, para me ajudar na formatação de

ações na área educacional. Agora, tudo demora muito. Mesmo com

todo o dinheiro, com o engajamento de empresários, calcula-se em
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16 anos o prazo para a implantação de um projeto de educação de

base. Não é possível. Com esses impostos que a gente paga, isso é

uma safadeza. Quando eu comecei a estudar o problema da educa-

ção me deu uma raiva danada. Se a pessoa não nascer rica está

perdida. Eu entrei nessa obsessão da educação por conta da Mari-

na Silva. Ela me apresentou um projeto fantástico. Trata-se de uma

Orquestra Filarmônica em Rio Branco, no Acre, formada por adoles-

centes e crianças carentes, a partir de uma iniciativa do maestro

Romualdo Medeiros, um jovem genial. Com todas as dificuldades,

ele formou a orquestra e introduziu aqueles meninos e meninas no

mundo da música clássica. Todos continuam estudando normal-

mente e, paralelamente, estudam e se formam em música. Eu me

engajei nesse projeto, inclusive com a captação de recursos. Então,

apresentei a seguinte proposta: a criança passaria a receber um

salário simbólico e se tornaria funcionária pública. Ou seja: a pro-

posta, pensando de forma mais ampla, é que o Brasil pode ter sim

bailarina pública, músico público, escritor público, tudo, claro com

a devida cobrança e avaliação. No caso da orquestra de Rio Branco,

chamamos um grupo de psicopedagogos e montamos o projeto,

com o auxílio da Marina Silva. Depois de muito tempo, consegui-

mos um patrocínio da Petrobras que daria enorme suporte. Mas,

por uma burocracia do Ministério da Cultura, a orquestra perdeu o

prazo para as inscrições do projeto e ficou sem o apoio da Petro-

bras. Eu acho que o governo deveria ser mais sincero nessa preocu-

pação com a educação. Não estou dizendo que o presidente Lula

não seja sincero. Acho que a preocupação social dele é verdadeira.

Mas gostaria que ele enfatizasse a educação nesse segundo man-

dato. Para ir mais longe, gostaria que ele integrasse a educação e

a cultura. Meu desejo realmente é que os dois ministérios sejam

fundidos.

Quer escrever uma carta ao presidente Lula?

Não, não quero. Ele deveria saber por conta própria sem precisar

da minha contribuição. Não vou escrever carta para ele. Para quê?

Para os assessores dele me responderem? Quero acreditar que ele

vai fazer, e eu acredito que o presidente Lula está sendo sincero. Eu

quero ver essa sinceridade na prática. De sinceridade verbal o

inferno está cheio. É só o que eu queria dizer.

Pode aparecer na matéria isso?

Pode. Eu acredito que ele é sincero, eu quero ver o governo objeti-

var programaticamente a educação e não só na educação fria, de

transmissão de conhecimento acumulado. Quero ver o presidente

Lula liderar um projeto de qualificação dos professores. Ao mesmo

tempo, quero que ele insira a cultura, a arte, o conhecimento e a

tecnologia desde o primeiro minuto de consciência, de lucidez, de

tomada de muitas crianças, porque só assim esse povo vai ser

realmente gente e não gado. Quero e torço para que esse desejo

expresso na campanha dele se concretize em seu programa de

governo. Não adianta o presidente Lula ficar dando só alimento,

muito embora eu considere estas ações muito importantes. Mas

isso, de maneira de isolada, não fará o povo virar gente.  Considero

o presidente Lula uma pessoa de boa-fé. Acho sua história linda.

Trata-se de uma contrapartida para essas ascensões sociais mito-

lógicas prometidas pelas novelas. O povo brasileiro demonstrou

ser forte ao permitir a chegada de um homem como Lula à Presi-

dência. A eleição do Lula é de grande valor simbólico para o Brasil.

Eu passei a gostar mais do país depois desse evento.
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Mirtinha não é uma garota como as outras, embora no seu todo nem seja

especialmente bonita. O que diferencia Mirtinha das outras não é o todo, mas

parte, precisamente aquela parte que é um monumento, uma escultura: a bunda

de Mirtinha. Ela, Mirtinha, tem só 22 anos, mas certamente foram necessários

séculos de trabalho lento e apurado da natureza para produzir o milagre, o

fulgor que é a bunda de Mirtinha.

Não gosto de ficar aqui repetindo o nome específico da parte a que me refiro,

pode parecer vulgar. Assim, ao aludir à arte escultórica da natureza, estou

querendo explicar que, se bem que a bunda de Mirtinha me faça sonhar com

uma tarde a sós com ela, em praias, montanhas, vales ou simplesmente (seria a

glória!) uma cama d’água, todas estas coisas que um homem sensível sonharia,

pois tudo isto, ratifico, tudo isto não me impede de apreciar, com interesse

apenas estético, a obra de arte que são as formas, os volumes, as ondulações

(principalmente os volteios!) daquela bunda magistral.

Mirtinha é minha colega de escritório, meio bobinha, mas responsável e, mais do

que isto, sensível. Sim, porque Mirtinha sabe da admiração que devoto ao seu

traseiro. E, ao contrário das garotas de sua idade que, talvez, fizessem troça ou

se ofendessem coma minha paixão, a Mirtinha até passou a me tratar com certa

admiração, com carinho quase, depois que percebeu os meus sentimentos.

Embora, para o meu sossego, continue a me chamar de senhor. Eu devolvo a

delicadeza chamando-a respeitosamente de senhora Mirtinha.

Aconteceu em fevereiro, época em que tia Marta sai para suas merecidas férias

em Friburgo. Eu estava só em casa, portanto. Um calor intenso, talvez andasse

me alimentando mal, o certo é que adoeci. Ao acordar percebi que não tinha

condições de ir trabalhar, comuniquei ao meu chefe, telefonei chamando o

médico. O médico veio, a farmácia mandou entregar os remédios em casa, mas o

mais importante aconteceu depois.

MIRTINHA
ELOÍ CALAGE

JORNALISTA
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Eram mais ou menos sete e meia quando Mirtinha bateu à minha porta. Cansada com o calor

e a trabalheira do escritório, mas muito gentil e meiga, ela me ajudou a voltar para a cama.

Fiquei meio sem jeito, estava de pijama, e senti que cheirava um pouco mal apesar do

asseio, do qual sou totalmente adepto, mas em conseqüência da febre e do calor.

Dizendo que ali estava para me dar conforto, como uma boa colega, Mirtinha sentou-se

numa cadeira em frente à minha cama. Pensei no quanto eu iria beijar o assento da cadeira

depois que ela saísse, comecei a me sentir melhor, a ter fome. Foi então que ela abriu um

pequeno pacote que trazia e me disse, sorrindo:

— Eu sei o quanto o senhor adora peras, seu Guedes.

E foi tranquila até a cozinha passar uma água nas frutas, não me deixando na mesma

tranquilidade já que usava uma saia de malha um tanto justa.

Ela foi, e voltou.

Como é que eu vou dizer? Como posso me expressar sem que pensem que estou mentindo,

que foi alucinação da febre ou caso de extremo de gabolice? O fato é que ela voltou.

Voltou de ré, a Mirtinha, de sapato alto, com a blusinha branca que estava ao chegar, mas

sem a saia, sem a calcinha, sem nada na parte inferior (quanta superioridade!). E

caminhando lentamente, trazendo a pera sumarenta na mão direita, estendida para mim.
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MINIATURA

“DIZENDO QUE ESTAVA ALI

PARA ME DAR CONFORTO,

COMO UMA BOA COLEGA,

MIRTINHA SENTOU-SE NUMA

CADEIRA EM FRENTE À

MINHA CAMA. PENSEI NO

QUANTO EU IRIA BEIJAR O

ASSENTO DA CADEIRA DEPOIS

QUE ELA SAÍSSE”
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Como pode alguém andar de costas assim tão calma e ordenadamente numa casa em que acabou

de entrar pela primeira vez? Confesso que o meu deslumbramento foi tal que só consegui exclamar:

— Mirtinha! Senhorita Mirtinha!

E nada mais falei. Ondas de calor me subiam à garganta à medida em que ela se aproximava me

oferecendo a fruta. Mas foi a bunda que eu mordi. A maravilhosa bunda de Mirtinha macia e quente

na minha boca! Acho que desmaiei, quando acordei a casa estava quieta, uma pera intocada ao lado

do meu travesseiro.

Era grande o meu desassossego, só em pensar em voltar ao escritório. O que dizer, como olhar para

Mirtinha? Ela mostrou ter caráter a altura do seu traseiro, me recebeu sorridente e discreta dizendo

apenas:

— Que bom que o senhor voltou, seu Guedes.

Mas, de quando em quando, nos raros momentos em que ficamos a sós na sala onde trabalhamos

com mais dois funcionários, de quando em quando, não em todos os momentos em que ficamos

sozinhos, mas em ocasiões especiais, ditadas por não sei que desígnios do coração de Mirtinha,

muito de vez em quando, e para meu deslumbramento, Mirtinha vai até a mesa em frente a minha

(da Marcelina, boa datilógrafa), pois vai Mirtinha até a mesa da Marcelina e... suavemente começa a

levantar a saia e me deixa ver, ó privilegiado, a sua bunda insofismável.

Por isto tudo é que eu digo, Mirtinha, certamente, não é uma garota como as outras.
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“COMO PODE ALGUÉM

ANDAR DE COSTAS ASSIM TÃO

CALMA E ORDENADAMENTE

NUMA CASA EM QUE ACABOU

DE ENTRAR PELA PRIMEIRA

VEZ? CONFESSO QUE MEU

DESLUMBRAMENTO FOI TAL

QUE SÓ CONSEGUI

EXCLAMAR: MIRTINHA!

SENHORITA MIRTINHA”
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epita-se o dilema: por que eles e não nós? Eis a angustiada
pergunta habitualmente evocada por críticos de todos os gê-
neros – impacientes, incomodados ou desesperados nacio-

nais. É o resultado natural da insistência comparativa que aflige o país e
atormenta nove entre dez cientistas políticos, economistas, empresá-
rios, trabalhadores e governos. A questão passou a rondar ainda mais as
almas de boa vontade desde quando os economistas da Goldman Sachs
inventaram o BRIC – sigla surgida do agrupamento das primeiras letras
dos quatro países então considerados os grandes emergentes entre os
emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. Diziam que, dentro de 25 anos,
a economia conjunta dos quatro passaria a representar o equivalente à
metade do PIB do G-7 (na época, somadas, equivaliam a 15% do PIB dos
sete países mais industrializados do mundo). A projeção ia adiante: as
riquezas das quatro nações alcançariam o tamanho das economias do
mundo industrializado por volta de 2040.

Previsões de economistas – como, de resto, quaisquer outros vaticí-
nios do gênero – não deveriam ser levadas muito a sério. Neste terreno,
no entanto, projeções demarcam fortemente as possibilidades de inves-
timento no presente, asseguram as expectativas econômicas para o futu-
ro e delimitam as escolhas políticas do presente e do futuro. Dessa
conjugação de astros, a onda dos BRICs fez emergir uma febre de compa-
rações, especialmente depois de, passados alguns anos, o Brasil revelar-
se o primo pobre do grupo. A onda, constata-se, cresceu apenas parcial-
mente. Atingiu picos eloqüentes do lado de lá, mas não atingiu exube-
rância do lado de cá. Projetadas pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI), as taxas de expansão do PIB de China, Rússia e Índia são bem mais
vistosas do que as perspectivas sugeridas para o Brasil. “Eles” devem
crescer nos níveis de 9,5%, 6% e 7,3%, respectivamente. “Nós”, esquá-
lidos 3,5%.

Tamanha assimetria conduz a uma curiosa inversão. Estamos mais
para CRIB do que para BRIC, observou Sheun Ming Ling, um empresário
brasileiro de origem chinesa com mais de 50 anos de experiência, citado
por Paulo Rabello de Castro, num artigo publicado no jornal Folha de

S.Paulo (16/08/2006). A mudança do nome é sugestiva. Por
ordem de desempenho, as letras do BRIC se inverteriam
para a China vir na frente e o B, do Brasil, figurar ao final.
Sem coincidências. CRIB, em inglês, significa “berço”. “O
Brasil”, anotou Castro, “continua deitado no seu ‘berço es-
plêndido’”. Em números, a tese significa que, enquanto chi-
neses e indianos, por exemplo, avançaram entre 1996 e 2005
a um ritmo anual de 9% e 6%, respectivamente, a média
brasileira foi pouco superior a 2%. A amargura dos números
atuais se torna ainda mais odiosa quando lembradas as evi-
dências do passado. Até 1980, o país ponteava entre as na-
ções que mais cresciam no planeta; chegou a exibir taxas de
crescimento anuais superiores a 10%.

Crescimento econômico, afirmam estudiosos do assunto,
é premissa para qualquer país atingir, com autonomia, um
patamar satisfatório de desenvolvimento sustentável. E é
desenvolvimento a preocupação central deste artigo. O dile-
ma não é novo, claro. No caso brasileiro, é uma questão
aberta desde os tempos de dom João Charuto. Diz o senso
comum vigente que o país experimentou um acelerado de-
senvolvimento entre as décadas de 1950 e 1970. Depois dis-
so deparou-se com uma prolongada estagnação – prostra-
ção esta que atravessou a Nova República, ganhou vigor (às
avessas) nos oito anos de governo Fernando Henrique e se

R
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manteve impávida no mandato do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

O senso comum é muitas vezes enganoso. Mas não pa-
rece ser este o caso. Os 12 anos seguintes ao Plano Real
foram consumidos integralmente na busca da estabilidade
de preços – elemento fundamental para a sustentação da
prosperidade, porém insuficiente para instigar e manter o
progresso acelerado de uma nação. A luta trouxe dividendos
incalculáveis para uma geração que passou tantos anos
padecendo com a instabilidade da moeda. Garantiu avan-
ços institucionais e econômicos sem precedentes, como a
possibilidade de o país voltar a planejar seus orçamentos
sem precisar recorrer a atualizações monetárias mais com-
plexas. Resultou, entretanto, nos números modestos e no
distanciamento dos demais países situados na galeria das
nações do futuro próximo. O diagnóstico deste suposto fra-
casso é uníssono. A prescrição para vencer a doença, vasta
e repleta de contradições. Igual divergência é identificada
nas raízes que nos conduziram a tais mazelas.

As justificativas e explicações variam num amplo espec-
tro que vai das restrições externas às estreitas margens de
manobra dos governos nacionais, das escolhas políticas
equivocadas às reformas domésticas inacabadas, das pres-
sões do Império à submissão dos policy makers ao mercado

financeiro, dos efeitos inevitáveis da globalização à burrice pura e sim-
ples. Restringir-se a resumi-las seria, portanto, repetir o muito que se tem
dito a respeito em livros, jornais e revistas.

Será possível contribuir para o debate se aderirmos à necessária
comunhão entre enfoques econômicos e análise política. O problema é
que boa parte das reflexões abrigadas pela mídia circunscreve-se qua-
se tão-somente ao debate sobre a política econômica. Foi assim no
governo FH, tem sido assim no governo Lula. Durante algum tempo
pareceu que ao país só restava escolher se mantinha ou não o sistema
de metas de inflação adotado na segunda fase do Real. O engano está
passando, graças, entre outras coisas, aos descompassos identifica-
dos entre os BRICs – ou CRIBs.

O signatário arrisca-se a dois propósitos centrais. Primeiro: inscrever-
se no debate contemporâneo que mobiliza cientistas políticos, economis-
tas políticos e estudiosos de relações internacionais sobre estratégias
alternativas de desenvolvimento. Segundo vasta literatura, o período pós-
reformas orientadas para o mercado inaugurou uma nova geração de
enfoques sobre globalização e novas vias de desenvolvimento. Esse enfo-
que enfatiza a necessidade de encontrar formas autônomas de ação, bus-
cando explorar os graus de liberdade existentes. Em outras palavras,
embora reconheça os constrangimentos externos e as estreitas margens
de manobra, não se deve abdicar de estratégias alternativas na consecu-
ção de metas coletivas.

A segunda aposta tem natureza mais arriscada: tentar saber se o
governo Lula terá dado passos significativos para o Brasil identificar tais
alternativas. Isso significa acreditar que é ilusória a idéia vigente de que
a gestão petista, do ponto de vista do desenvolvimento, não passou de
mais do mesmo. (Não é demais sublinhar que as avaliações de governo
são turvadas, em grande parte, pelas chamas ardentes da corrupção.
Sugere o dedo em riste do jornalismo moral brasileiro que os passagei-
ros do otimismo nacional teriam descoberto que PT e Lula não seriam
mais os mesmos, enlameados que foram pelo lodaçal dos mensalões e
valeriodutos; convém, pelo menos por ora, separar as coisas). Os even-
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tos em curso – e seus resultados, idem – sugerem o bom senso de aplacar
conclusões muito definitivas. Mas há indícios suficientes de que, aos pou-
cos, o país começa a superar dogmas estabelecidos nos anos 90 que pare-
ciam invencíveis.

A dúvida é saber se a revisão dos conceitos é mérito do governo Lula ou
resultado de uma mudança de direção dos ventos internacionais. Este início
do século XXI tem movido a América Latina a passos sincrônicos, apesar de
sua enorme heterogeneidade. A sincronia decorre da conflagração de pro-
cessos de exclusão, combinados com o reerguimento de forças políticas con-
trárias às reformas pró-mercado (Hujo, Mesa-Lago & Nitsh 2004; Eckstein &
Wickham-Crowley 2003; Abel & Lewis 2002).

O fato é que um bom começo está na identificação e na análise dos
padrões do capitalismo brasileiro, confrontando-os com as variedades de
capitalismo resultantes das reformas neoliberais, tema a que muitos analis-
tas internacionais têm se dedicado. Afinal, somente com betoneiras de de-
núncias a serem apuradas e overdose de opiniões sobre as taxas de juros
definidas pelo Banco Central não se faz um debate sério sobre uma política
de desenvolvimento.

O ÓBVIO ESQUECIDO: NA GLOBALIZAÇÃO, CADA UM É CADA UM
Os últimos 25 anos estamparam uma notável mudança de rumos, para-

digmas e valores tanto no centro quanto na periferia do mundo capitalista,
fenômeno analisado por uma farta literatura (Pierson 2001; Campbell & Pe-
dersen 2001; Kitschelt, Langes e Stephens 1999). No Brasil, estes tempos
representaram momentos decisivos na trajetória de nossa sociedade. Suces-
sivas crises internacionais e avanço do processo de globalização determina-
ram pressões que se traduziram numa drástica redefinição da agenda públi-
ca. As mudanças foram amplas. Democratização, programas de estabilização
econômica, reformas pró-mercado e integração na ordem internacional glo-
balizada afetaram não só o regime político em vigor, como também o modelo
econômico, o tipo de capitalismo, a modalidade de Estado, as características
do sistema político e as relações entre Estado e sociedade.

s resultados, sabe-se, foram decepcionantes.
No caso dos países periféricos, as assime-
trias de resultados tornaram ainda mais com-

plexos o enfrentamento de crises e a definição de alter-
nativas de desenvolvimento. No Brasil, em particular, as
transformações apresentaram resultados econômicos
pouco satisfatórios, se medido pelas taxas de crescimen-
to do PIB, e avanços sociais pouco significativos, se verifi-
cado pelos índices de concentração de renda e pelo eleva-
do nível de desemprego. Um país de aflições econômicas
graves, a despeito dos bons indicadores de redução da
pobreza, mortalidade infantil e analfabetismo (IBGE 2005).

Hoje poucos ainda acreditam nas virtudes das políticas
receitadas pelo consórcio mundial de organismos financei-
ros, liderado pelo FMI. Nem o próprio formulador do Con-
senso de Washington (Williamson 2003), nem críticos que
pertenceram ao staff das agências multilaterais (Stiglitz
2002), nem muitos dos executores de suas políticas – como
André Lara Resende, um dos pais do Plano Real, que no
discurso de agradecimento ao Prêmio Economista do Ano,
em agosto, disse estar convencido de que é preciso “re-
pensar a matriz dos valores do moderno capitalismo de
massa”. Afirmou ainda: “Acredito que este é o grande im-
passe do nosso tempo: a incompatibilidade entre o siste-
ma mais eficiente na geração de riqueza e a valorização da
vida pública e da cidadania, indispensáveis para dar senti-
do à riqueza material” (Valor Econômico, 17/08/2006).

Um dos pecados cometidos na onda de reformas foi a
adoção de uma antítese deslocada entre Estado e merca-
do. Segundo os reformadores, o eixo do desenvolvimento

O



106

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

deveria passar do primeiro para o segundo, por via da
retração estatal – cabendo ao mercado a tarefa de
angariar as energias de novos agentes econômicos para
o crescimento. Ao mercado caberia o mérito de ser a
única instância regulatória capaz de garantir racionali-
dade econômica e desenvolvimento. Muitos acredita-
ram na ilusão. Supôs-se estar diante do método mais
eficaz para impedir ações redistributivas em favor de
interesses particularísticos e para inibir laços e com-
portamentos predatórios – ou, para quem gosta de
pensar em inglês, rent seeking.

Nem houve a convergência esperada de resulta-
dos, tampouco a retração desejada, muito menos a re-
cuperação econômica sonhada (Boschi 2004). O Brasil
continuou um exemplo de Estado grande, com muitas
funções a cumprir, mas baixa força institucional. Ou
outra definição haverá para um Estado que abocanha
37,5% da riqueza com a mesma eloqüência com que se
mostra ineficiente para gerir os recursos arrecadados?
Eis um dos inevitáveis dilemas nacionais: como resol-
ver a perversa equação que combina tributação voraz
com a incapacidade do Estado de gerar bens públicos
que permitam a igualdade de oportunidades, como edu-
cação, saúde, segurança e acesso igualitário à Justiça?
(Almeida & Ituassu 2006).

O equívoco de muitos críticos, contudo, foi pensar
que a forma de condução deste conjunto de transfor-
mações (e a simultânea eternização de certos males)
decorreu particularmente das pressões internacionais.
Poucos enfatizaram as opções das elites dirigentes na-
cionais, as características de suas coalizões de apoio

político, a ação deliberada tendo em vista a consecução de objetivos definidos
externamente. São fatores igualmente decisivos aqui. Ignorar o peso dos fato-
res internos implica isentar os governantes de turno da responsabilidade pelas
decisões tomadas e pelos seus resultados (Diniz 2005; Stokes 2001).

A César o que é de César, portanto. Os caminhos são diversos, insista-se.
As alternativas, a critério das singularidades, conveniências e particularidades
de cada país. Antes de configurar uma premissa sustentada por preferências
ideológicas, o axioma é resultado das lições recentes das variedades de capi-
talismo e mostra que escolhas próprias são relevantes para sabermos por que
o Brasil não é a China – o óbvio que muitos esquecem – ou por que países
como a Coréia do Sul conseguiram implementar uma política de desenvolvi-
mento de bons resultados a partir dos setores industriais (Chang 2004 1996).

Hall e Soskice (2001) têm uma definição apropriada para a tendência con-
temporânea de “variedades de capitalismo”. Os dois centram-se na noção de
regimes produtivos – a estreita relação de complementaridade entre o merca-
do, a atividade associativa, os microagentes econômicos e demais aspectos do
marco institucional. De acordo com essa definição, regimes produtivos dizem
respeito à organização da produção por meio de mercados e instituições corre-
latas. Trata-se do processo através do qual os microagentes baseiam suas
relações a partir de uma estrutura de incentivos e restrições estabelecidos por
instituições de mercado, como os sistemas financeiro, de política industrial,
educacional, de treinamento de mão-de-obra, pesquisa e desenvolvimento e
de relações entre empresas.
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poiado em tais conceitos, o debate exige a re-
discussão da própria reforma do Estado. Supe-
ra-se aqui, insista-se, a falsa dicotomia entre

Estado e mercado, ou o falso dilema entre Estado forte e
mercado fraco. Segundo apontam Diniz & Boschi (2004), a
questão central não é se o Estado deve estar mais ou menos
envolvido na economia, se deve ou não ter suas dimensões
reduzidas, mas de que forma este envolvimento deve se dar
para alcançar maior eficiência, por exemplo, na passagem
de um Estado produtor para um Estado regulador, ou para
assumir novos papéis, como aquele relacionado ao planeja-
mento estratégico.

Schneider (2004) mostrou que as variedades de capita-
lismo resultantes das reformas neoliberais revelaram dife-
rentes configurações a despeito da adoção de um conjunto
de medidas semelhantes. Detalhe relevante: o grau e a for-
ma de organização dos interesses do setor privado constitu-
íram um elemento fundamental na determinação de resul-
tados institucionais, marcados, num segundo momento, tanto
por arranjos assegurando uma relativa coordenação, quan-
to por quadros institucionais desregulados e com forte ex-
clusão sindical. O primeiro cenário, caracterizado ainda por
menor retração das políticas sociais e por uma maior capa-
cidade de recuperação econômica, foi facilitado pela exis-
tência de organizações empresariais fortes, em geral volta-
das à concertação com os sindicatos operários e assumindo
posições ativas no que diz respeito à qualificação da mão-
de-obra. Em contrapartida, o cenário da desregulamenta-
ção teria ocorrido sob condições de fraca organização dos
interesses do patronato (Huber & Stephens 2001; Hooghe &
Marks 1999).

Se Chile e México tinham associações abrangentes, bem articuladas,
com capacidade técnica para criar canais de pactuação que instrumentali-
zaram os policy makers a antecipar problemas de mercado, Brasil e Argen-
tina tinham associações dispersas e menos preparadas tecnicamente, in-
viabilizando a governança setorial (Schneider 2004). Os chilenos, aliás,
são costumeiramente citados como exemplos de coordenação entre inter-
venção pública e livre mercado (Kurtz 2001).

A conversão brasileira deu-se de maneira singular. A primeira de suas
peculiaridades foi a ruptura tardia com a ordem estatista. Enquanto no
cenário internacional as mudanças começaram no fim dos anos 70 e início
da década de 80, as reformas neoliberais brasileiras foram postas em
prática a partir da década seguinte – período em que a estrutura de
representação de interesses, seguindo uma trajetória que se fizera deline-
ar já nas fases anteriores do desenvolvimento, passou por um processo de
intensa adaptação, por meio da qual apresentou novas capacidades para
lidar com os desafios impostos pelas reformas. De um modelo de corpora-
tivismo controlado pelo Estado como a forma de regulação, passou-se a
um padrão de regulação baseado na competição de interesses e na cria-
ção de agências reguladoras independentes (Boschi & Lima 2002).

As conseqüências dessa ruptura foram especialmente marcantes quanto
à organização dos interesses, ao padrão de ação coletiva e ao modelo
regulatório. Na seqüência das mudanças nas relações entre os principais
atores econômicos, destes com relação ao Estado e no papel estratégico
do Estado em face do cenário doméstico, observou-se a flexibilização das
estruturas corporativas, uma certa “americanização” da representação
dos interesses – seja no sentido de um maior pluralismo, seja pela adoção
de táticas de lobby no Congresso –, uma maior profissionalização das
antigas e novas organizações e, sobretudo, uma crescente ênfase no cará-
ter voluntário da ação coletiva (Diniz & Boschi 2004).
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utra peculiaridade da conversão neoliberal brasileira é a sua
incompletude e o fato de que ela não se resolveu – como no caso
da União Européia – com formatos institucionais mais acaba-

dos. Essa ausência de uma síntese institucional expressa a dificuldade de
formação de uma coalizão capaz de sustentar os diferentes projetos. No
processo de integração européia, a síntese institucional resultante do em-
bate entre os projetos neoliberal e de capitalismo regulado foi possível
graças à atuação de coalizões mais fortes e permanentes. Favorecidas pelo
cenário de construção institucional da integração européia, tais coalizões
operaram dentro de um quadro de incentivos maiores a estratégias de coo-
peração (Hooghe & Marks 1999).

As reformas neoliberais, contudo, evidenciaram uma profunda rees-
truturação econômica do país, alterando-se os fundamentos do capita-
lismo industrial herdados da estratégia desenvolvimentista do passado.
O modelo do tripé, aprofundado sob o regime militar, caracterizado por
um certo equilíbrio entre o peso dos setores estatal, privado nacional e
privado estrangeiro, alterou-se de modo substancial pelo refluxo do Es-
tado-empresário, pelas privatizações, pela influência cada vez maior de
grupos transnacionais e, ainda, pelo drástico estreitamento do espaço
das empresas nacionais.

A desnacionalização da economia alcançou proporções até então iné-
ditas, delineando-se uma nova ordem econômica, marcada pela primazia
do capital internacional. Oscilou-se entre a estagnação econômica e es-
pasmos de crescimento. Baixas taxas de crescimento, redução da produ-
ção industrial, aumento do desemprego e expansão do setor informal,
altas taxas de juros e escassez de crédito, redução das exportações e
aumento das importações. Tudo isso, conjugado, manteve a produção do-
méstica sob limites particularmente rígidos, manifestados pelo grande
número de concordatas, falências, fusões e reestruturação patrimonial.

Ao mesmo tempo, o enfraquecimento dos sindicatos, no decorrer dos
anos 1990, levou ao esvaziamento da combatividade do movimento dos
trabalhadores, eliminando um dos principais focos de resistência ao poder
empresarial. O êxito das reformas produziu uma espécie de paz social

forçada, pela perda de poder de fogo do sindicalismo. Ade-
mais, as forças de centro-direita experimentaram um longo
período de supremacia política, o que lhes reforçou a auto-
confiança no embate eleitoral.

Que se dêem nome aos bois. O governo Fernando Hen-
rique coincidiu com o enfraquecimento da mobilização e da
influência não só dos sindicatos de trabalhadores como tam-
bém nas organizações empresariais. No primeiro mandato
tucano, os industriais mantiveram, por meio de suas princi-
pais entidades, a postura de adesão às reformas então em
curso. Poucos se lembram, mas num longínquo maio de
1996, uma caravana de cerca de três mil empresários, co-
mandada pelas principais entidades empresariais, deslo-
cou-se a Brasília a fim de apoiar o governo em seus esfor-
ços no Congresso pela aprovação das reformas constitucio-
nais. Responsabilizando os parlamentares pela lentidão das
reformas, os empresários reclamaram da falta de coopera-
ção do Congresso, tradicionalmente percebido como um
entrave à modernização do país.

Apesar do êxito dessa mobilização, o poder de influên-
cia da classe empresarial foi limitado – dado o esvaziamen-
to político de muitas de suas entidades de representação.
Conforme sublinhou Diniz (2005), aquele período reafirmou
uma tendência da trajetória do empresariado ao longo das
várias fases da industrialização brasileira: sua fraqueza como
ator coletivo, a despeito da força relativa de alguns dos
seus setores, da importância de seus recursos organizacio-
nais, da musculatura econômica de muitas empresas e do
peso das conexões pessoais de segmentos destas elites
com as autoridades estatais.
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O consenso não se repetiu no segundo reinado de FH.
Verificou-se, no meio empresarial, uma importante fissu-
ra no apoio da classe às políticas governamentais. Tanto
a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
quanto o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi) adotaram uma postura de maior distan-
ciamento e independência. Além das críticas às priorida-
des ao ajuste fiscal do Estado, em detrimento de políticas
de desenvolvimento mais vigorosas e ousadas, os empre-
sários se ressentiram da ausência de canais instituciona-
lizados de articulação com a burocracia estatal – além
das críticas à paridade cambial sustentada durante parte
do governo FH. Isso induziu a classe empresarial a um
estilo particularista e defensivo de atuação nas suas rela-
ções com o Executivo. Configurou-se uma rede de cone-
xões de teor predominantemente informal à qual apenas
um círculo restrito das elites empresariais teria condi-
ções de incorporar-se.

Essa tendência, aliás, já se verificava nas relações
entre os setores público e privado desde o início dos anos
1990, com o crescente desmonte das arenas corporativas
de negociação empresário-Estado no interior da burocra-
cia pública (Diniz & Boschi 2003; Diniz 2002). A partir do
governo Collor, persistindo sob a presidência de FH, se
foram eliminando os últimos canais institucionalizados
de negociação ainda existentes no âmbito governamen-
tal, rompendo-se com uma das marcas do modelo corpo-
rativo brasileiro. Comissões e conselhos econômicos, in-
tegrados por agentes técnicos e lideranças empresariais,
desapareceriam do quadro de agências setoriais de natu-
reza consultiva ou deliberativa. Priorizou-se um modelo
insulado de gestão, reforçando a primazia burocrática,
atribuindo papel central ao Ministério da Fazenda, ao
Banco Central e ao Tesouro Nacional – que formariam, ao

lado do BNDES, o núcleo duro do Estado, responsável pelas decisões estra-
tégicas. A centralização de poder na cúpula tecnocrática, reafirme-se, con-
tribuiu para fechar grande parte das arenas corporativas, que até a década
de 80 funcionavam na burocracia governamental.

O restante da história tucana, já sabemos. Fernando Henrique não fez o
seu sucessor, e o recado emitido pelo eleitor nas urnas em 2002 demarcaria
novos tempos.

GOVERNO LULA: MUDANÇA DE RUMO?
De volta às estimativas econômicas. Segundo um relatório feito por Gold-

man Sachs (Paper nº 99), o Brasil necessitaria de taxas de crescimento anual
superiores a 6% de 2005 a 2020, podendo, no curso das décadas seguintes,
crescer a taxas ligeiramente menores até alcançar, em 2025, o PIB da Itália,
em 2035, o da França e, em 2040, o da Alemanha e do Reino Unido. A projeção
corre o risco de tornar-se uma nova frustração, feito o sonho alimentado pela
inserção nacional do grupo dos BRICs. De 1996 a 2001, o Brasil cresceu a uma
taxa média de 2,1% – índice que poderá subir para 2,9% para o período de
2002 a 2007. O maior índice dos últimos anos foi obtido em 2004, quando o
crescimento do PIB alcançou 4,9%.

Altas taxas anuais de crescimento econômico, afirma Hélio Jaguaribe,
são indispensáveis, embora isoladamente insuficientes, para a promoção do
desenvolvimento. Lembra ele: “Permitem a formação de excedentes sufi-
cientemente significativos para o desenvolvimento econômico, social e cul-
tural, embora dependam de conveniente gestão política e apropriada inser-
ção internacional” (Jaguaribe 2006: 9).
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O insuspeito professor acerta na definição, mas exage-
ra nos efeitos de nossa estagnação. O acerto: até Eugênio
Gudin, um livre-cambista de alta estirpe, sabia que os in-
vestimentos não dão as caras em economias de baixo cres-
cimento. O exagero: para Jaguaribe, caso se mantenha, no
último qüinqüênio da presente década, a relativa estagna-
ção brasileira, com taxas anuais de crescimento econômico
inferiores a 6%, o futuro histórico do país ficará severa e,
talvez, irremediavelmente ameaçado. O Brasil, pede Jagua-
ribe, precisa urgentemente de uma “velocidade de escape,
como um foguete para lançar em órbita um satélite” (idem).
Que o país vem apresentando espasmos de crescimento,
não há dúvida. Mas não passa de arroubo retórico decretar
a morte – ou a doença irremediável – do futuro nacional,
sem provas, indicadores e resultados capazes de sustentar
tamanha morbidez.

Aos fatos. Os indicadores sugerem que o Brasil encerra
2006 com um vistoso balanço de boas notícias e más notí-
cias, que vão da notável queda do risco-país à redução do
número de pobres, do controle da inflação ao crescimento
contínuo das exportações, dos excelentes superávits da
balança comercial à queda da taxa Selic, da diminuição da
desigualdade à queda drástica da dívida externa do governo
Federal, da evolução da renda ao enfrentamento, sem sola-

vancos, do processo eleitoral, do inédito crescimento da região Nordeste
(reconhecidamente a mais pobre do país) à diversificação dos mercados
importadores dos produtos brasileiros. Tudo isso com a manutenção do mais
espantoso esforço fiscal detectado pelo governo – de FH a Lula.

O país, contudo, ainda padece com erráticos resultados do desempre-
go e índices de crescimento modestos. Apresenta preocupante evolução
da dívida líquida do setor público e crescente volume de pagamento de
juros por parte do governo Federal.

A conjugação desses resultados pode não exibir um país virtuoso, mas
está longe de revelar um enfermo sem futuro. Os números decorrem das
gestões tucanas e petistas. Erros e acertos devem ser compartilhados,
recomendam as análises mais sensatas. Não é o propósito deste artigo,
contudo, sugerir comparações exaustivas entre os mandatos de FH e Lula.
Importa, por ora, sublinhar que, se as boas notícias não se sobrepõem aos
maus resultados, pelo menos os últimos não sugerem que o país está na
iminência de uma débâcle. Tampouco revele enfermidades compatíveis
com as previsões mais sombrias de alguns analistas. Longe disso.

A preocupação aqui, convém insistir, é identificar estratégias nacio-
nais capazes de formular políticas de desenvolvimento adequadas às con-
dições brasileiras, e confrontá-las com a literatura que discute a coorde-
nação entre governos e sociedade – ou seja, a relação de complementari-
dade entre mercado, microagentes econômicos, atividades associativas e
demais aspectos do marco institucional. Neste quesito, há outros números
e fatos a serem sublinhados como marco de mudança no governo Lula.

A gestão do PT foi acusada, nos últimos anos, de submeter-se aos inte-
resses da direita rentista e financeira. A acusação não é falsa. O governo Lula
usou uma estratégia de conformidade que logrou não apenas acalmar os
mercados financeiros, que estavam em crise no momento de sua eleição,
quanto manter apoio da sociedade civil. O notável lucro dos bancos exibido
no mandato de FH, conjugado com os baixos números da indústria, prenun-
ciava um descompasso das prioridades nacionais. A continuidade do modelo
econômico nos anos seguintes sugeriria a mesma crítica.

PERIGO AMARELO
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Surpreende aos desavisados, no entanto, que as empresas do
setor não-financeiro tenham lucrado bem mais durante três anos e
meio do governo Lula do que no segundo mandato de FH. Segundo
levantamento da consultoria Economática, o lucro de 180 empresas
de diversos setores (excluídos o bancário) no segundo mandato tu-
cano chegou a R$ 71,5 bilhões, contra R$ 213,9 bilhões na gestão de
Lula. Ou seja, houve um crescimento de quase 200% (Folha de
S.Paulo, 23/08/2006).

É verdade que outro estudo, também produzido pela Economáti-
ca, mostra que o total de investimento líquido – descontadas as
despesas com manutenção e reposição de peças e equipamentos –
caiu 48,9% dos anos 2000, 2001 e 2002 para 2003, 2004 e 2005 (de
R$ 83,5 bilhões para R$ 42,7 bilhões). Já o investimento bruto, que
considera gastos com manutenção e reposição, caiu 21% em rela-
ção ao governo Fernando Henrique – de R$ 196,86 bilhões para R$
153,87 bilhões (O Estado de S.Paulo, 3/9/2006).

Somados, os dois levantamentos exemplificam o paradoxo da
economia brasileira, imersa em bons e maus resultados.

Pois os chamados setores produtivos se beneficiaram de duas
outras formas nos últimos quatro anos. Primeiro numa maior partici-
pação no debate, no âmbito do governo, sobre as políticas de desen-
volvimento a serem adotadas. Segundo, conseqüência talvez dessa
primeira, nos números mais robustos de investimento. A saber.

Os anos 90, viu-se, foram marcados pelo esvaziamento dos ca-
nais de negociação corporativa do Poder Executivo, forçando um
deslocamento da atuação dos empresários para o Legislativo. No
fim daquela mesma década, uma mudança já poderia ser sentida. O
governo devolveria certos instrumentos para uma atuação mais equi-
librada dos atores, por meio dos arranjos regulatórios emergidos
em decorrência das privatizações do período (Boschi & Lima 2002).
Bem ou mal, o governo Lula ampliou tais possibilidades, especial-
mente com a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES).

ão que tenha mudado de maneira exemplar o modelo
assimétrico de representação. Não. Grandes grupos
industriais e financeiros ainda mantêm canais privile-

giados no Executivo, enquanto os demais grupos empresariais
tendem a atuar via Parlamento, esfera mais propícia para estabe-
lecer novos incentivos e filtrar o acesso fragmentado. Mas o CDES,
mostrou um ensaio publicado nesta revista, configura-se um ex-
perimento democrático a ser levado em conta (Costa 2006).

O Conselho foi criado pela medida provisória que definiu o
modelo político-organizacional do governo Lula, sancionada como
lei em 28 de maio de 2003 (Lei 10.683). O artigo 8 estabelece o
seu objetivo e competência: “assessorar o Presidente da Repúbli-
ca na formulação de políticas e diretrizes específicas, voltadas ao
desenvolvimento econômico e social, produzindo indicações nor-
mativas, propostas políticas e acordos de procedimento (...) apre-
ciar propostas de políticas públicas e reformas estruturais (...)
com vistas à articulação das relações de governo com represen-
tantes da sociedade civil organizada e a concertação entre diver-
sos setores da sociedade nele representados”.

Uma invenção, disseram seus críticos, para que o governo
passasse a impressão de que suas decisões teriam legitimidade e
apoio da sociedade. Um experimento democrático de sucesso,
afirmou Costa (2006), com base nas atividades e resultados do
conselho. Outros estudos já destacaram a importância do CDES
na reforma previdenciária, no primeiro ano de governo (Santana
2006; Avritzer 2003). Convém destacar aqui a constatação que a
agenda do conselho serviu de balizador de muitas das políticas de
governo implementadas nos últimos 36 meses.

As chamadas “Cartas de concertação” divulgadas pelo CDES
conduzem sociedade e governo, por exemplo, à reorientação do
BNDES para o financiamento industrial, o Banco do Brasil para o
crédito consignado e a Caixa Econômica para o crédito facilitado
ao consumidor, à habitação, saneamento e infra-estrutura, além

N
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da necessidade de microcrédito como elemento-chave para a criação da de-
manda interna. Mostram também que grande parte de suas sugestões foi
incorporada na política industrial do governo Lula, formatada institucionalmen-
te por BNDES, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Ministé-
rio das Relações Exteriores. A saber: Parcerias Público-Privadas (PPPs) para
infra-estrutura, difusão do crédito, redução da vulnerabilidade externa, moder-
nização e diversificação do parque industrial, pesquisa tecnológica e política
comercial externa para melhorar inserção das commodities e do setor de bens
de capital, incentivos para micro e pequenas empresas, interações constitucio-
nais e empresariais (via Agências e Conselhos de Desenvolvimento Industrial),
articulação de centros de pesquisa e cadeias produtivas (Santana 2006).

No principal documento, Diretrizes da política industrial, tecnológica e de
comércio exterior, divulgado em novembro de 2003, o governo parece seguir
a definição de política industrial formulada por Chang (2003), um dos estu-
diosos do bem-sucedido modelo asiático de desenvolvimento. Em outras pa-
lavras, focaliza em setores particulares para obtenção de resultados percebi-
dos pelo Estado como eficazes para o conjunto da economia. A justificativa
para os incentivos governamentais se apóia em dois eixos: inserção interna-
cional e inovação tecnológica. Setores ou empresas beneficiadas pela política
industrial estão condicionados a um regime de metas para estimular a efi-
ciência, entre as quais a participação no comércio exterior, a eficiência produ-
tiva, a criação de empregos e a contribuição para o desenvolvimento regional.

Os efeitos foram sentidos com a implementação dos Fundos Setoriais e da Lei
de Inovação, por meio de financiamento de pequenas empresas nascidas de
institutos de pesquisa e universidades e de grandes empresas, com empréstimos
no âmbito da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Dados recolhidos por
Santana & Kasahara (2006) mostram números crescentes entre 2003 e 2005.
Também revela-se forte articulação do Estado nas arenas internacionais para
redução das barreiras comerciais, consolidação de uma nova imagem dos produ-
tos brasileiros, políticas de crédito para exportação de bens e serviços com maior
valor agregado e missões comerciais externas visando à diversificação da pauta
de exportações e de mercado.

desempenho do BNDES é outro indicador da
série de diretrizes, prioridades e articulação
entre múltiplos atores postos em prática nos

últimos anos. O banco tem um conjunto de linhas e pro-
gramas de apoio financeiro que dão institucionalidade à
política industrial, condicionando prioridades e mobili-
zando atores.

Parece dispensável, mas convém ressaltar: esses ob-
jetivos não configuram um propósito novo, claro. Desde a
sua fundação, em junho de 1952, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (criado, bom lem-
brar, sem o “Social”, atributo que veio a ganhar somente
em maio de 1982) vem financiando grandes empreendi-
mentos industriais e de infra-estrutura no Brasil.

É relevante, contudo, saber que no ano passado os
desembolsos do banco atingiram a marca dos R$ 47 bi-
lhões, com incremento de 18% em relação ao resultado
obtido em 2004. Os desembolsos de recursos financeiros
têm sido crescentes.

O incremento futuro nos desembolsos parece também
assegurado. O BNDES aumentou em 44% as aprovações
de novos financiamentos em 2005, que atingiram ao fim de
dezembro R$ 54,5 bilhões. Em 2004, as aprovações ha-
viam ficado em R$ 37,9 bilhões. O aumento significativo
nas aprovações sinaliza uma aceleração nos desembolsos
do BNDES ao longo de 2006. O setor industrial foi o que
apresentou o maior crescimento nas aprovações de novos
financiamentos em 2005, 100%, subindo de R$ 14,4 bi-
lhões no ano anterior para R$ 28,9 bilhões. O ano de 2005
também terminou com desempenho positivo nos enqua-
dramentos, o primeiro nível de análise dos pedidos de
financiamento que chegam ao BNDES. Com 9% de cresci-
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mento, os enquadramentos subiram de R$ 75 bilhões, em 2004, para
R$ 81,8 bilhões, no ano passado (BNDES 2006).

Nos primeiros três anos do governo Lula, o BNDES desembol-
sou R$ 122 milhões, dos quais R$ 66 milhões (54% do total) foram
para o setor de bens de capital, importante termômetro do ritmo
de investimentos na produção brasileira. O desempenho, lembra
Santana (2006), é reflexo de programas voltados para aquisição de
máquinas e equipamentos.

Um parêntese para o BNDES.
O banco constitui um dos melhores instrumentos para identifi-

car a mudança de rumos que o país atravessa em sua história
recente. A instituição, evidentemente, foi seguidamente tocada
pelas mudanças econômicas e institucionais. Alguns exemplos: a
grave crise que marcou o início dos anos 80, com o aprofundamento
dos desequilíbrios externos e o crescimento da inflação, causou
importantes transformações no ambiente político e institucional
em que o banco atuava. Os anos de desenvolvimentismo confiante
e política industrial ativa da década anterior foram substituídos
pela diminuição na taxa de crescimento e pela luta dramática con-
tra a inflação.

Nesse contexto, o financiamento a entidades governamentais
foi seriamente controlado, assim como práticas de crédito seletivo
ao setor industrial, que se tornara sua marca registrada. Até o fim
daquela década, o BNDES manteve papel de relevo como financia-
dor de projetos governamentais. No entanto, os anos difíceis que
se seguiram ao Plano Cruzado reavivaram condições já conhecidas
pelo banco: controle do gasto público, interesse menor do setor
privado em novos investimentos e dificuldades crescentes na con-
dução dos projetos em curso (Abreu et al., 2001).

Depois de uma década de crise do modelo econômico, o sentido
da missão do banco começou a ser questionado. Relatórios do Banco
Mundial identificam excessiva concentração das operações de em-
préstimo. Das linhas de ação ensaiadas a partir de 1990, o envolvi-
mento com a privatização foi a base mais destacada do BNDES a

partir de então. O Programa Nacional de Desestatização tornou o
banco responsável pelas ações do governo na área. Conduziram-se
as privatizações a partir da Usiminas, em 1991, até a série de inicia-
tivas ao longo do governo de Fernando Henrique Cardoso.

Fecha o parêntese.
Há, de fato, bons números no financiamento produtivo e múlti-

plas arenas de concertação no governo Lula (ao CDES, inclua-se
ainda o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI,
órgão de caráter consultivo criado em fins de 2004). Mas estudos
sugerem que isso não tem sido suficiente para que haja consenso
do empresariado no apoio às políticas de desenvolvimento traça-
das no mandato petista (Diniz 2005). Boa parte das críticas diz
respeito à continuidade da mesma trilha seguida pela política eco-
nômica anterior (Campello 2005). Associações setoriais e abran-
gentes, como Abimaq, Abdib, Eletros, Fiesp e Iedi vêm produzindo
diagnósticos nos quais sublinham o trade off entre a política mone-
tária e a política industrial.

O dissenso vai além. Ao analisar a posição da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e do Iedi, Andrada (2005) mostra o
contraste de visões, por exemplo, sobre o papel do Estado. A CNI
entende que o fundamental é a promoção da competitividade, ca-
bendo ao Estado tomar providências que favoreçam tal objetivo.
Representa uma visão marcadamente liberal, de que o Estado deve
“limpar o caminho” para que as forças de mercado atuem livre-
mente. Em contrapartida, o Iedi admite que o Estado ocupa espa-
ços que nunca serão adequadamente preenchidos pelo mercado,
na definição de um programa de desenvolvimento. Inscreve-se nes-
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se campo o forte apoio à elaboração e implementação das Parcerias Público-
Privado. Constata-se aí um viés desenvolvimentista que incorpora a interpre-
tação de que os agentes de mercado, atuando livremente, sem nenhum tipo
de coordenação, não constituem um projeto ativo de desenvolvimento (Evans
2004; Chang 2004).

O DESENVOLVIMENTO E O FUTURO DO PASSADO
Se as reformas neoliberais revelaram-se insuficientes para abrir o cami-

nho do crescimento econômico, o mesmo se pode dizer do desenvolvimentis-
mo do passado. Criticar a onda de reformas pró-mercado não significa evocar
saudosismos. Mas parte da literatura recente discute a importância de rever,
sob novas feições, o desenvolvimentismo característico de alguns países da
América Latina entre as décadas 1950 e 1980.

O primeiro ponto de distanciamento é a diferença de orientação no que se
refere à oposição mercado interno/mercado externo. Em grande medida, o
modelo antigo partia de interpretações quanto à estrutura econômica dos
países periféricos (àquela época, classificados como subdesenvolvidos), que
creditava à formação colonial dessas economias as razões de seu subdesen-
volvimento. Partindo do princípio de que a estrutura econômica colonial era
fundamentalmente exportadora, os subdesenvolvidos careciam de um merca-
do interno diversificado que pudesse gerar algum tipo de dinamismo. Seria
função de políticas desenvolvimentistas, portanto, dar especial atenção ao
fortalecimento do mercado interno.

O modelo que atualmente se busca delinear, tomando como inspiração
países asiáticos, como Japão, Taiwan e Coréia do Sul, dá maior importância à
orientação exportadora, deixando de lado as preocupações quanto à diversi-
ficação do mercado interno e apontando, como estratégia para essa orienta-
ção exportadora, o apego às “vantagens comparativas” que cada economia
apresenta no mercado internacional. Chang (2004) focaliza o exemplo da
Coréia do Sul para contradizer o argumento a respeito das vantagens compa-
rativas e sua conveniência para o desenvolvimento de economias periféricas.
Diz o autor que, no primeiro ciclo desenvolvimentista sul-coreano, quando o
governo estabeleceu metas de produção no ramo da indústria pesada e optou
pela implementação de uma indústria naval local, os críticos apontaram a

inconsistência de um projeto desse porte em um setor no
qual a economia não apresentava nenhuma vantagem
comparativa. Tendo atingido seus objetivos, a indústria
naval desenvolvida a partir dessa opção política resultou
posteriormente na formação de um dos maiores chae-
bols da Coréia do Sul (Evans 2004).

O Brasil chega ao fim de 2006, reafirme-se, com um
balanço de notícias alentadoras e outras tantas desa-
nimadoras. Nada diferente da sina de paradoxos que o
persegue desde que se reconhece a sua existência.
Convém lembrar as interrogações de Santos (2005):
como o Brasil, sustentando uma crônica e renitente
instabilidade institucional, pôde ter experimentado for-
midáveis transformações ao longo do século XX e, si-
multaneamente, fracassado na dissolução de atributos
perversos que o estigmatizam? Por quais razões se re-
nova nosso amplo cardápio de desigualdades, levando
o país a uma paradoxal conjunção entre progresso ma-
terial, mudanças difusas e um estado social desalenta-
dor? Como entender a existência pacífica de um país
que se moderniza materialmente e oferece tratamento
brutal ao enorme exército de pobres e miseráveis?

Não são raros os insones assombrados com essas
inquietantes perguntas. O debate sobre desenvolvimen-
to, se não as encontra, pelo menos oferece algumas lu-
zes para descobrir as respostas.

PERIGO AMARELO
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experiência brasileira e internacional recente
sugere que há mais caminhos alternativos do
que quiseram reformistas neoliberais. Muitos

dos responsáveis pela política econômica contaram e re-
contaram a velha história da “confiança”: basta fazer a
lição de casa, manter a austeridade fiscal e monetária
para o crescimento desabrochar por toda parte. Com a
abundância de capitais no mundo, estes cuidarão de bus-
car as oportunidades mais lucrativas, nivelando os pobres
aos ricos. Até pouco tempo, tiveram dias de glória. Hoje
seus cadáveres só não estão boiando na enxurrada da
globalização porque trataram de, eles mesmos, sugerirem
explicações para os resultados insuficientes.

Tentaram – e ainda tentam – convencer-nos da impor-
tância de reduzir o Estado. A receita foi interpretada como
seu enfraquecimento. Falso. Para que haja desenvolvimen-
to econômico, é essencial que o Estado seja forte. A frase
soa como palavrão em alto grau em alguns círculos de
acadêmicos ou policy makers. O Estado precisa ser forte,
lembra Bresser Pereira (2006), para que tenha legitimida-
de política e capacidade para cobrar impostos e impor a
lei. Para que o Estado seja forte, não é necessário que seja
grande, ou seja, que tenha uma carga tributária muito
elevada. Os Estados Unidos, por exemplo, dispõem de um
Estado forte, embora sua carga tributária seja relativa-
mente pequena.

Um país como o Brasil tem um Estado de força média e
uma dimensão ou carga tributária grande demais. Há outros
exemplos desse jogo. O Haiti é um típico país de Estado
fraco e pequeno. Construir Estados capazes de lograr uma
relativa igualdade, sem que percam a flexibilidade e a ener-
gia necessárias, é um desafio que sociedades democráticas

modernas enfrentam. Mesmo um cientista político conservador reconheceu
tal premissa (Fukuyama 2004). Nem o neoliberalismo, nem o longo ciclo de
industrialização planejado pelo poder público, que inseriu o Brasil no processo
capitalista-industrial internacional, foram capazes de cumprir a tarefa.

Não é por outra razão que é tão importante a ênfase, aqui seguida, de se
estudar o capitalismo articulado entre Estado e sociedade – conceito mais
amplo e conveniente do que “mercado” – e, em particular, os chamados
setores produtivos. Sem aderir a qualquer pretensão normativa, convém
dizer que são os Estados-nação e seus governos os condutores do processo
de desenvolvimento – através da definição de instituições necessárias ao
desenvolvimento capitalista, como a garantia de propriedade e dos contra-
tos, a proteção da indústria nacional e os mais variados sistemas de estímu-
lo ao investimento produtivo, e também através da institucionalização da
educação pública universal que permitirá o aumento da produtividade em
toda a economia (Gellner 2000). Mais: desde Schumpeter (1964), sabemos que
serão os empresários que, ao nível de cada empresa, farão a diferença através
da atividade inovadora visando a obter vantagens monopolísticas principal-
mente pela incorporação sistemática de progresso técnico à produção.

A história asiática, de novo, oferece relevantes lições. Com exceção do
Japão, os países daquela região permaneceram de alguma forma, até a
Segunda Guerra Mundial, submetidos ao imperialismo europeu. Engolfados
por essa condição, iniciaram uma estratégia de substituição de importa-
ções, nos moldes do desenvolvimentismo latino-americano. Com uma dife-
rença fundamental. Seja porque suas economias apresentavam recursos
naturais limitados, seja porque suas elites, autóctones, ao invés das elites
européias transplantadas, tinham melhores condições de afirmar seus inte-
resses nacionais, mudaram de estratégia já nos anos 60.

A
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m vez de substituir importações, implantaram uma
estratégia baseada na exportação de manufatu-
rados, copiando a estratégia japonesa que já se

revelara efetiva em promover um grande desenvolvimen-
to. Começaria, na Ásia, o que foi chamado de “estratégia
dos gansos voadores” – os países, em grupos, ganhando
condições para se desenvolver. Primeiro o próprio Japão,
depois a Coréia, Taiwan, Hong Kong e Singapura, depois
Malásia, Tailândia, Indonésia. Nos anos 80, a China. Logo
depois, a Índia. Em todos esses países a política de câmbio
e de subsídios era fortemente intervencionista, mas não
levaram ao perigoso endividamento externo que paralisa-
ria os países latino-americanos.

Depois de enfrentarem uma crise de financiamento nos
anos 80 – mas com endividamento muito menor – esses
países continuaram crescendo rapidamente. Na segunda
fase, que começa então para países mais avançados como
a Coréia e Taiwan, a intervenção diminui gradualmente,
dada inclusive uma enorme pressão dos países ricos por
reformas neoliberais, mas, diferentemente do que ocorreu
na América Latina, as concessões realizadas foram peque-
nas. Enquanto os países da América Latina, da África, do
Oriente Médio e da Ásia Central, permaneciam dominados
pelos conselhos que vinham do Banco Mundial e do FMI,
esses países, com uma estratégia nacional de desenvolvi-
mento definida, lograram convergir em direção aos níveis
de renda das nações ricas.

Não à toa, os Estados Unidos vêm olhando com des-
confiança para os países que tiveram sucesso econômico

sem seguir os caminhos “voluntários” da economia global. Nas palavras de
John Mearsheimer, “a política dos Estados Unidos na China está mal orien-
tada, porque uma China rica não será um poder que aceite o status quo
internacional. Pelo contrário, será um Estado agressivo e determinado a
conquistar uma hegemonia regional. Não porque a China, ao ficar rica,
venha a ter instintos malvados, mas porque a melhor maneira para qual-
quer estado maximizar suas perspectivas de sobrevivência é se tornar um
hegemon na sua região do mundo. Agora bem, se é do interesse da China
ser o hegemon no nordeste da Ásia, não é do interesse da América que isto
aconteça” (2001: 402).

EPÍLOGO
A China. Sempre a China a alimentar nossos esforços comparativos. Se

vamos esquecê-la ou não, só os economistas, com suas habituais e erráti-
cas projeções, vão arriscar-se a prever. Ao Brasil, importa superar seu
dilema histórico de promover desenvolvimento com sustentabilidade. O
signatário chega até aqui com a consciência de que não achou as respos-
tas, mas certo de que os passos dados nos últimos anos – embora muitos
números digam o contrário – sugere mais otimismo do que faz valer a
imprensa nacional.

Isso não significa dizer que inexistam incontáveis nós a serem desata-
dos. O nó górdio, Alexandre Magno o cortou com a espada. Homem algum
conseguiria desatá-lo, dizia-se à época. O imperador macedônio resolveu o
problema com dois atributos singulares – a praticidade de guerreiro e a
prepotência do senhor do mundo.

Aquele nó era feito de cordas, emaranhado insolúvel a não ser no fio da
lâmina. Os nós do Brasil têm outra consistência. É doloroso constatar que
muitos dos nós nacionais não se alteraram. Mas, sem medo, pode-se cha-
mar de falsos os profetas que acreditam ser impossível desatá-los.

 rodrigo-almeida@uol.com.br

Os gráficos e tabelas deste artigo podem ser encontrados no site www.insightnet.com.br/inteligencia
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Mulheres acordam loucas
às vezes
em alegria insana
que espanta
e atormenta
os desavisados.
Querem a vida aos pedaços
todos os pedaços
notadamente os negados.
Querem amar os amores
os passados
e os porvires
se por acaso vieres
e se não vieres

Mulheres
às vezes
querem viver a vida com os dentes
e queimar as indecisões do ventre
em fogueiras medievais.
Bombardear barreiras bárbaras
sonhar sonhos selvagens
ter todos os filhos
conquistar todos os montes
salvar todos os homens
e povoar um mundo novo

Mulheres acordam náufragas
às vezes
e se afundam no mar das dúvidas
e das delicadezas invisíveis
nas miúdas feridas
que nos fizerem sem ver
inesquecíveis dores.
Querem recolher os filhos
esquecer os amantes
fechar as cortinas
e chorar o desconsolo estéril.
Querem temer o futuro
com espanto
e presságios.

Mulheres acordam mudadas
no mundo da permanência.
Mulheres acordam no mar ou na fogueira
em aflição ou vitória
e vivem os dias
como se fossem todos os dias
inadiáveis.
Mulheres mudam
em dias imutáveis.

miriamleitao@oglobo.com.br
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ma das conseqüências do surto de escân-

dalos envolvendo parlamentares tem sido

a descrença do eleitorado com os políticos.

“Mensaleiros” e “sanguessugas” já somam

mais de 100 parlamentares denunciados.

Certamente poderá haver mais alguns, não

sabemos ainda. Esperávamos que a Câmara punisse os mensalei-

ros. Isto não ocorreu. José Dirceu e Roberto Jefferson foram puni-

dos por razões diametralmente opostas: um por comandar o men-

salão e o outro por não provar que o mensalão tinha existido. Os

sanguessugas ainda estão sob investigação.

Todos esses acontecimentos puxaram a imagem do Congresso

para baixo. O eleitor passou a externar a vontade de anular as elei-

ções para deputado votando nulo. Campanhas na internet surgiram

com o intuito de atingir mais de 50% de votos inválidos e com isso

obterem a anulação das eleições. Esta alternativa é irreal, pois a lei

não estabelece nenhuma norma nesta direção. Somente os TREs ou

o TSE podem anular alguma eleição mediante fortíssimas evidências,

ou comprovação, de fraude durante o processo eleitoral. Portanto,

de nada adiantam as campanhas pelo voto nulo ou branco.

Existem apenas três maneiras de impedir que estes parlamenta-

res voltem à Câmara: o partido não dar legenda para o acusado se

candidatar, o próprio não se candidatar ou nós, eleitores, não votar-

mos nos candidatos a deputado estadual ou federal denunciados.

Diante do voto obrigatório, anular o voto é sem dúvida um

direito do eleitor. Podemos ter inúmeras razões para fazer isto.

Resta saber quais as conseqüências desse protesto. Anular o voto

significa que você se excluiu da escolha do representante, seja

para o Parlamento ou para os governos. Pelas leis vigentes, ao

anularmos o nosso voto ele se torna não-válido, portanto, não

entra no cálculo da votação dos candidatos e partidos.1 Para mui-

tos eleitores esta prática de auto-exclusão tem o sabor de um pro-

testo contra os políticos, uma expectativa de “dar um puxão-de-

orelha” neles. Esta forma de protestar é bizarra, pois o protesto,

embora seja feito, não tem conseqüência alguma sobre a eleição.

A história eleitoral brasileira tem bons exemplos do uso dessa

alternativa de anular o voto como uma forma de protesto, por

razões variadas. Na década de 1950, numa eleição para Vereador

em São Paulo, aconteceu a “eleição” do rinoceronte Cacareco,

morador do jardim zoológico paulistano. Mais recentemente tive-

mos aqui no Rio de Janeiro a campanha, liderada pelo Bussunda,

para eleger o macaco Tião, morador do zoológico carioca. Em am-

bos os casos, pela via da piada, eleitores foram mobilizados a

protestarem contra os políticos. Na década de 70 também houve

protestos contra a censura e contra a ditadura por meio de movi-

mentos pelo voto nulo.

Os votos branco ou nulo têm origem em distintas formas de ação.

Deixar em branco é, sem dúvida, uma ação deliberada. O voto nulo

pode ser decorrente de ação deliberada ou fruto de erro involuntário.

Porém, é impossível saber a proporção de cada um deles, pois nunca

se distinguiu e, em muitos casos, seria impossível distinguir os dois.

Estatística e politicamente votos brancos e nulos significam a mes-

ma coisa: auto-exclusão do processo de escolha eleitoral. Analitica-

mente serve de base para entendermos o comportamento do eleitor.

Em ambos os casos não é possível inferir razões e intenções do

eleitor. Porém, observando a história dos votos brancos e nulos para

a Câmara Federal e Assembléias Estaduais podemos ver claramente

oscilações que podem ser explicadas por mudanças na legislação

eleitoral ou partidária, nos procedimentos ou na tecnologia de vota-

ção e por razões políticas. Esses fatores atuam de forma combinada

ou separada em diferentes eleições (Ver tabelas).

O voto nulo para as eleições legislativas tem apenas dois picos

no período que vai de 1946 a 2002. O primeiro pico é em 1970,

como resultado de um processo que se inicia em 1966, primeira

eleição sob o bipartidarismo. A alta taxa de voto nulo nessa eleição

não pode deixar de ser creditada à expressiva campanha que teve

lugar no auge do endurecimento do governo militar.

O crescimento do voto branco em 1962, por sua vez, se deve à

introdução da cédula única, uma vez que não se tem notícia de

movimentos pela anulação do voto ou qualquer outra razão política

que o explique. Em 1970, ao contrário, é difícil de excluir o efeito do

protesto contra o governo militar, tendo em vista a ausência de

mudanças na legislação e no quadro bipartidário vigente.

1. Até 1994 o cálculo do quociente eleitoral para a eleição de deputados incluía
os votos brancos.
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Finalmente, os votos brancos e nulos atingem as mais altas taxas

de suas histórias nas primeiras eleições ocorridas sob o impacto da

liberação total para a criação de partidos em conseqüência da mu-

dança na lei eleitoral em 1985. Desde as eleições de 1986 mais de

duas dezenas de partidos competiram nas eleições legislativas. A

proliferação de partidos sem dúvida dificultava a escolha eleitoral

produzindo votos em branco, o que explicaria acentuado pico em

1990. Nas eleições de 1994, a elevação de taxa de nulos tem uma

explicação plausível na atuação dos partidos que, mais organizados

e dispondo de maior número de fiscais partidários nas mesas apura-

doras lutavam para anular as cédulas com votos de seus adversários,

pondo em dúvida a vontade do eleitor diante de qualquer rasura no

preenchimento da cédula. Em suma, o aumento das opções, em um

primeiro momento, e posteriormente a competição partidária po-

dem explicar as altas taxas de brancos e nulos nessas eleições.

A partir de 1998, verificamos uma queda acentuada nos votos

nulos e brancos decorrente da combinação do efeito da tecnologia

de votar com a consolidação do processo político e partidário. Re-

parem que a introdução da cédula única, que visava a diminuir as

fraudes e com isso facilitar a expressão da vontade do eleitor,

produziu aumento de votos brancos e nulos na medida em que

dificultava o processo de votar. A introdução da urna eletrônica em

1998 teve como efeito a facilitação do ato de votar, diminuindo ao

mesmo tempo disputas partidárias sobre a interpretação da vonta-

de do eleitor no momento da apuração. Simultaneamente, o atual

sistema partidário entra em fase de consolidação. Sua depuração

abriu caminho para o eleitorado conhecer melhor os partidos e

fazer suas escolhas. Nas eleições de 1998 e 2002 a combinação

desses dois fatores traz os números de votos brancos e nulos para os

patamares observados nos anos 40 e 50, quando o ato de votar era

por via das cédulas individuais, feitas pelos candidatos, e deposita-

das em envelopes e, finalmente, postos nas urnas pelos eleitores.

A aproximação dos valores de votos bancos e nulos no período

atual, via urna eletrônica, e no passado, via cédulas individuais,

tem um elo importante: a ausência de fiscais partidários nas mesas

apuradoras interpretando a vontade do eleitor, isto é, a ausência

da interferência interessada sobre os escrutinadores. Sendo que

no primeiro essa interferência se dava no momento anterior. Elimi-

nadas essas duas possibilidades, a urna eletrônica se torna um

instrumento eficaz para a expressão da decisão eleitoral.

Para as eleições deste ano ressurgem movimentos pela anula-

ção de votos como um protesto contra os mensaleiros e sanguessu-

gas. A raiva de muitos pelos acontecimentos não deve ser transfor-

mada em anulação de votos, pois os votos anulados não entram no

cálculo das votações dos candidatos. Este ato de auto-exclusão só

favorece os mensaleiros, sanguessugas, e severinos, clientelistas

de todas as regiões e partidos. A lógica é simples: se pessoas com

consciência anulam seus votos, deixam de votar em bons candida-

tos; a conseqüência é facilitar a eleição dos corruptos, com votos

de “currais”, cujos eleitores, devido ao nível de carências, se dis-

põem a trocar seus votos por ambulâncias, empregos, dentaduras

ou poucos reais.

Anular voto é eleger corruptos. É irracional.

mfigueiredo@iuperj.br

VOTO NULO - BRASIL (%)

Cédula Individual Cédula Única Urna Eletrônica
1945 1947 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998M 1998T 1998E 2002

Dep. Federal 1,9 2,4 1,9 1,7 3,2 6,8 9,4 7,1 7,3 4,2 6,2 13,7 25,2 14,3 9,8 6,1 2,9
Dep. Estadual 2,1 2,8 2,2 2,1 3,1 6,5 8,5 6,9 6,9 4,9 6,3 12,8 21,0 12,7 8,9 5,1 2,9

VOTO EM BRANCO - BRASIL (%)

Cédula Individual Cédula Única Urna Eletrônica
1945 1947 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998M 1998T 1998E 2002

Dep. Federal 1,3 4,7 4,7 7,5 14,6 14,2 20,9 14,2 13,4 10,9 21,9 30,0 16,5 15,0 10,2 4,6 4,7
Dep. Estadual 2,7 3,6 3,2 5,1 10,3 12,1 18,4 12,1 12,4 11,9 21,6 26,4 14,4 11,3 8,6 5,9 5,0

Nota: Na eleição de 1998 parte da votação foi realizada com  votação Manual e parte com votação Eletrônica
Fontes: Bancos de Dados Eleitorais: Leex/Ucam,  Iuperj/Ucam e TSE

Esse ato de auto-

exclusao so favorece

mensaleiros, severinos

e sanguessugas

- ‘
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ê fazia sessenta anos e pela primeira vez monitorava uma festa de aniversário. Fora

o adiantado da idade, o ineditismo por si só constituía motivo de espanto. Era atestado

de pouca estima, própria e alheia que, com seis décadas de existência, não se tivesse

tomado a iniciativa de celebrar sua chegada ao mundo. Não que ela não tivesse

comemorado de alguma forma. Um bolo, um agito, sempre houve. Mas nada que se

pudesse chamar de festa, como essa que decidira fazer para confrontar o tempo com amigos

de todos os tempos de sua vida. Apesar do mal-estar seria inadmissível entregar-se a questiona-

mentos existenciais. Providências práticas e externas se impunham. A casa estava desalinhada.

Coberturas jogadas em pontos errados dos sofás, pratas mal polidas, discos sixties se empilhan-

do e se empoeirando fora das caixas. O manual do aparelho de som jazia perdido em algum

lugar do passado, de quando ainda se ouviam sons por ali. Pra complicar, o cara do bufê estava

atrasado. Talvez tivesse ficado preso no trânsito com a comida, os arranjos, o bolo e a tecnologia

toda da festa. Ia tocar o interfone para o vizinho do andar de cima, que lhe indicara o bufê, ele

também dono de rotisserie, gourmet e chef, para armar um plano B, quando a voz da professo-

ra de ioga ecoou no fundo de seu cérebro.

126

G

CAPÍTULO 1

QUERIA PENSAR EM JOÃO. UM JOÃO COMO TANTOS, UM BRASILEIRO COMUM, QUE,

FURO
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— Não dissipe energia espiritual à toa. Ele virá.

Respirou fundo. O cara nunca tinha deixado ninguém na mão e ela não seria a primeira.

Viria. Não só viria como em segundos deixaria tudo no jeito, impondo autoridade com rimas

infelizes.

— No verão chocolate não. Festa sem dancing music, nem presta nem é festa...

Sobre a trilha haveria controvérsia. Mas isso era depois, depois que toda a cenografia esti-

vesse instalada. Pensando nisso, voltou a reger a copeira como uma maestrina. Arrasta daqui,

puxa acolá.

— Dona Glória, melhor a senhora parar, que a maquiagem tá começando a escorrer!

Fatídico. Não daria conta de refazer o rosto sozinha e o maquiador não quisera ficar, na

certa vislumbrando as horas em luta contra o insustentável pancake. Antes de evocar a iogue

escutou sua própria voz.

— Pára com isso, pode parar, a base da maquiagem tá assegurada.

Depois de lembrar à copeira que não gostava de ser chamada de Glória retirou-se para o

quarto com a firme disposição de dar um tempo. Dar um tempo. Difícil dar do que se tem tão

pouco. Precisos quarenta minutos até o horário limite. Acendeu um incenso floral, fechou os

olhos, cruzou as pernas em posição de lotus ou o mais próximo disso, pois, novata na ioga e há

anos sem qualquer atividade física, suas juntas se mostravam intratáveis.

— Oooommmmm... oooommmmm!!!!

19h51min. O mantra saía da boca pra fora e a cabeça nada de esvaziar. Pensamentos

jorravam, confusos, acusatórios de todos os lados e ângulos. A vida não estava boa nem ruim.

— Noves fora, nada.

A bem da verdade, saldo negativo. Nenhum momento “dançando na chuva”. Sequer uma

réstia da alegria que fez Gene Kelly sapatear. E de toda utopia — sem trocadilho — nem

sombra de glória, muito pelo contrário, a lembrança dos que, abatidos em desleal combate,

não puderam ser convidados para sua primeira e única festa de aniversário. Do antigo amor,

cartas igualmente antigas, que escrevera sem jamais postar. Fósseis pré-internet que, como o

manual do som, jaziam em algum armário, desses que a casa parecia devorar, como costu-

mam devorar as casas habitadas pelas mesmas pessoas ao longo do tempo. Mais do que

fazer os balanços inevitáveis, queria revisitar, naqueles quase quarenta minutos, os quarenta

anos de um quase romance. Queria pensar em João. Um João como tantos, um brasileiro

comum, que, não obstante, prevalecera sobre todos os afetos de sua vida adulta, três mari-

dos, três filhos, três netos e quantos outros três e múltiplos de três mobilizassem o seu cora-

ção. Embora não tivesse confirmado presença, ele se comprometera a fazer o que pudesse

para estar com Gê naquela noite.

 — Nessa data querida...

Aquela voz rouca a fazia estremecer mesmo dizendo trivialidades. Se o conhecia bem, sabia

que o que pudesse podia ser nada. Talvez não quisesse o suficiente para poder. Ou não pudesse

NÃO OBSTANTE, PREVALECERA SOBRE TODOS OS AFETOS DE SUA VIDA ADULTA
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mesmo grande coisa. O fato é que até aquele momento não mandara flores ou telegramas, o

que significava que o não-nada-nunca becketiano, que o caracterizara desde sempre, continuava

em vigência.

— Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não.

 Mentalizou a boca carnuda da professora na fumaça do incenso e revidou Drummond.

— A vida acontece aqui e agora.

A voz do cara do bufê inundou a Terra. Do ponto de vista da encenação, tudo sob

controle. Ainda bem que não tinha dissipado energia nesse quesito. Quanto a João, a luz

verde do digital insistia na impossibilidade técnica de Gê se entregar a reminiscências de tal

sutileza, uma vez que as prioridades administrativas ainda estavam na infra-estrutura e no

saneamento básico e eram, como não poderiam deixar de ser, três — número dialético que

sempre fechava suas contas. Primeira, avaliar o figurino de costas para não aparentar um

manequim na frente e outro na retaguarda. Segunda, empoar o rosto. Terceira, higienizar

a fossa da cabeça e tentar o vazio criador do zen. Cumpridas essas etapas, pensaria em

João.

— Costas, lenço de chiffon... ok. Maquiagem desbotada... pó neutro... ok.

Inspirou. Expirou.

— Se larga... solta tudo... relaaaaxaaa...

19h59min. Restava um pequeno capital de minutos entre aquele estágio do luminoso e a

chegada do primeiro convidado. Quem seria? Um dos filhos ou os três juntos, com as respecti-

vas mulheres? O vizinho viúvo, com uma mousse recém-inventada e um insinuante convite

para a degustarem depois da festa? Ou um dos dois primeiros maridos, ambos engenheiros e

absolutamente pontuais? O terceiro não. O terceiro, nunca. A separação era recente e ele tinha

guardado rancor. Podia ser qualquer colega da estatal onde desaguaram suas ambições profis-

sionais. Qualquer amigo, amiga, companheiro, e companheira da ancestral faculdade de eco-

nomia, dos ancestrais presídios políticos, passeatas, Arena, Oficina, torneios de twist, toda essa

gente ancestralmente maravilhosa que tanto batalhara para localizar. Mas ele certamente não.

Se viesse, não seria o primeiro. Nem ficaria muito tempo. E enquanto lá estivesse ativaria

celular, laptop, bip, pager, menosprezando os que se encontravam ao vivo e a cores diante

dele, sempre deixando muito claro que estava subtraindo de sua agência de publicidade o

precioso tempo que desperdiçava ali. Como e por que se amarrara a João tão amuralhado? Se

a pedida era romper a solidão instaurada por vontade própria desde o desfecho do terceiro

casamento, eventualmente conferir aos seus próprios sessenta o calor romântico dos sessenta

de sua geração, não seria mais confortável tentar outra vez com um dos ex, em especial o

primeiro, pai de seus filhos e companheiro da maior parte das décadas hoje celebradas? E por

que não encarar a corte do vizinho, que lhe trazia iguarias com sorriso de quem conhece o

segredo da felicidade?

— Oooooooooommmmmmmm!!!!!

ERA, EFETIVAMENTE, UM GROSSO, UM CRETINO, BEM DIZER UM CAVALO, MAS ELA

FURO
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m vão. A cabeça ora voava para o futuro, antevendo um mico solene, ora para o passado

recente, ora para o arquipassado — meados dos 60, início dos seus vinte, quando conhe-

ceu João. Arrogante, superior, cabeleira revolta e jeans manchado de spray, ele descia as

escadas da faculdade capengando, com umas faixas de rua recém-pintadas e um pacote

de panfletos. O peso era evidentemente maior do que poderiam suportar seus músculos de

ativista, mas, presidente do Centro Acadêmico, achava que devia aparentar auto-suficiência e

recusou a ajuda de Gê e de quem mais a ofereceu, optando por estatelar no chão enquanto

faixas e panfletos rolavam pela escada, o saguão e parte da calçada. Foi sob protestos que

concordou que Gê o erguesse e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido e sem nem

dizer muito obrigado. Diria à noite e em público, em acalorada assembléia, ao defender o

conteúdo do documento derrubado. O grosso, o cretino, que diante da nata política da univer-

sidade tinha escancarado seu nome sem mais nem porém, era, efetivamente, um grosso, um

cretino, bem dizer um cavalo, mas ela nunca tinha visto olhos tão verdes e brilhantes, nem

sorriso tão lindo. Era tímida e aquela era a primeira assembléia de que participava. Pau quebra-

do no bar da esquina, nunca mais se largaram nem ficaram, transaram, ou coisa que o valha,

embora o tesão tivesse se manifestado nas circunstâncias mais inusitadas. Como quando, ao

fugir da polícia, esconderam-se na adega de um boteco da Praça Julio Mesquita ou, destacan-

do-se voluntariamente dos namorados de turno, dançaram a valsa de debutante da irmã dele,

no clube Homs. Se o aperto da adega justificava que ele entesasse e ela perdesse o ar, a

distância de um par em valsa não justificava nem uma coisa nem outra, que, no entanto,

NUNCA TINHA VISTO OLHOS TÃO VERDES E BRILHANTES, NEM SORRISO TÃO LINDO

E
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aconteceram e os constrangeram. No primeiro caso ele disfarçou o vexame com a jaqueta. No

segundo não teve jeito. Se não lhe falhava a memória, até a Orquestra Tabajara desafinou.

Esses momentos eram a prova de que ela não tinha sonhado, que desejara e fora desejada.

Doloroso indagar, mesmo à distância de décadas, por que não fizeram amor como todo mundo

fazia, livremente, abertamente, sem exigência de pré-requisito algum, além da imediata atra-

ção. E se não aguentavam ficar mais que um dia separados, por que não foram viver juntos

quando a vida ainda conspirava a favor? Pois que logo conspiraria contra, interpondo obstáculos

de toda natureza, como uma saga de folhetim. Um ex-namorado dela, inconformado com o

rompimento, contara o enrolo a uma ex-namorada de João, que por ético azar era a melhor

amiga de Gê. A menina trancou matrícula, deu de beber e enquanto durou esse calvário eles se

mantiveram afastados por comum acordo. No que esta se aprumou, eis que, do nada, no meio

de um comício no Municipal, surge outra, agora uma noiva do interior, de aliança e tudo,

também chamada Gloria e com ares de dona. No que localizou João, Gloria Caipira se arre-

meteu com fúria sobre as escadarias do teatro, laçou feito bolsa tiracolo o homem que suposta-

mente lhe pertencia e o arrastou Xavier acima, alardeando tantos e tais direitos que demorou

uma data para a situação se esclarecer. Quando isso aconteceu era tarde: a ditadura o havia

banido como inimigo público, lacrando com fecho de ouro o ciclo do Não. Da Itália, onde foi

acolhido por remotos parentes, ele lhe telefonou com juras de amor eterno e planos para um

definitivo encontro, em outras palavras, a imigração dela, visto que, para ele, voltar era o

mesmo que morrer. Gê tentava juntar as condições para a viagem quando João suspendeu a

O CABELO RARO, O VENTRE FARTO, O OLHAR PERDENDO O BRILHO, AS CAUSAS DE

FURO
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operação. Engravidara uma prima romana e ia se casar com ela. Um baque. Alguns telefone-

mas e cartas discutindo o indiscutível e depois silêncio. Terceiros a mantinham informada. Ele

teve dois filhos, arrumou trabalho, ganhou uma bolsa de estudos, alguns quilos, mas foi feliz.

Senão para sempre, até a anistia. Como a romana se recusasse terminantemente a deixar a

própria pátria, voltou João para a sua sozinho, sem filhos, com um leve sotaque italiano e

pesada depressão. Como dizer eu te amo aqui e agora se não o dissera nem no abraço do

aeroporto, quando ele chegou tão desamparado? Por que não confessara seus teimosos senti-

mentos, naquele lugar e instante em que o país estava tomado de emoção? Por isso mesmo,

argumentou ao espelho, porque não era hora para arrebatamentos individuais, era hora da

história, com direito a hino nacional, bandeira hasteada e tudo. Mas e depois? Precisava ter

deixado o espaço vazio para outras tantas ocuparem? A deputada gaúcha, a amiga da italiana,

a fazendeira mato-grossense e a ex-noiva rediviva, hoje quarta ex-esposa e sócia na agência,

ela também convertida em amiga? Fora os encontros efetivamente agendados, a própria cro-

nologia política brasileira se incumbira de confrontá-los em tantas e tão intensas circunstâncias,

que seria compreensível que se mixassem declarações de amor com palavras de ordem. Dire-

tas Já, Impeachment de Collor, fóruns e debates cruzaram seus caminhos sem que nada fosse

dito ou feito. Se admiravam, se entendiam, eram economistas, democratas, tinham o mesmo

passado e os mesmos ideais de futuro, por que não? De sua parte, Gê não se perdoava a falta

de iniciativa. E da parte dele? Haveria algum resto de reciprocidade ou o romance só existia na

imaginação dela, configurando, como diagnosticou certo psicanalista, um jeito muito louco de

não se desgarrar da mocidade? Os beijos, os olhares, o entesamento em campo de batalha,

seriam redutíveis a uns meros hormônios incandescidos? Teria ele lhe dedicado mais que a

ternura de um irmão?

— Não pergunta mais nada que a resposta não vem da tua cabeça.

ue cabeça o quê. Um engenho desgovernado, isso sim. Um engenho que não cessava

nem por força de om, incenso e ansiolítico. Outra questão em aberto era a ausência de

reconhecimento, por parte de João, da preciosidade de um amor que não contabilizava

as transformações de corpo e alma que ele sofrera. O cabelo raro, o ventre farto, o

olhar perdendo o brilho, as causas de juventude paulatinamente substituídas pelo pragmatismo

do marketing — nada evanecia seu carisma aos olhos de Gê. Mas ela tinha consciência de que,

se não mantivera aceso o fogo cívico de outrora, também não se abstinha de participar de

debates coletivos, ao passo que ele nem jornal lia direito. A curiosidade se esgotava na seção

Dinheiro, Negócios ou tralha que o valha.

— Não vale desclassificar. Vai saber o que ele acha de você.

Mais uma razão pra passar essa história a limpo, ou melhor, escrevê-la, vivê-la, porque sem

fatos não há história, muito menos história de amor.

— Fazer sessenta anos é uma ação radical.

JUVENTUDE PAULATINAMENTE SUBSTITUÍDAS PELO PRAGMATISMO DO MARKETING

Q
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20h40min. Hora do pânico 1. Sem tempo a perder. Nem ganhar. Se empatar é lucro.

Trazer esse amor do discurso ao fato é imperativo lógico e até questão de saúde mental. O que

o corpo não resolve vai pra cabeça e depois é o caos.

— Abre o diafraaaaagma... assiiiim.... em comunhão com o cosmos...

20h40min. Nos últimos cinco anos da história oficial encontraram-se quase que exclusiva-

mente em função de cerimoniais, casamentos, velórios e posse de uns e outros. Exceto a última

vez, um ano atrás, a mais traumática e emblemática de todas. Gê tratava de substituir uma estante

que o terceiro marido tinha arrancado ao se mudar, quando encontrou João fazendo praticamen-

te o mesmo e pela mesma razão, salvo o fato de que ele é que tinha sido posto na rua.

— Eles sempre deixam um buraco...

onstataram juntos e deram-se as mãos, como se fosse a coisa mais natural do mundo e

prosseguiram com as compras, discutindo cada detalhe dos objetos que escolhiam e

jogavam nos carrinhos. Depois de acertarem o horário da entrega dos volumes e os

respectivos números dos boxes no estacionamento, jantaram na lanchonete da loja e

por pouco não se possuíram ali mesmo. Se acariciaram de todos os modos e jeitos e em todos

os espaços razoavelmente propícios, atrás das colunas, embaixo da mesa, entre as azaléias e se

beijaram tanto no elevador, que nem perceberam que o dito foi e voltou ao mesmo piso um

sem-número de vezes, só parando quando um funcionário, notando o movimento atípico, teve

a iniciativa de apertar o botão de emergência. Tal qual o episódio da adega, a situação foi

desmoralizante. Saíram do amasso aplaudidos e vaiados, ele, entesado, ela sem fôlego.

— Na Julio Mesquita pelo menos você tinha a jaqueta pra jogar por cima.

Foi a conta para se reinstaurar a muralha de gelo. João fechou a cara e a boca e só voltou

a falar à porta do carro de Gê.

— A gente se vê.

E se foi. Sem olhar para trás e sem mais expressar que a irritação com a demora do

entregador. 20h46min. A luzinha verde sobre o criado-mudo não deixava alternativas. A vida

era curta demais para tanto enigma.

— Eu te amo, sempre te amei e vou te amar pra sempre.

Como dizer isso a um sujeito tão cínico, tão racional? Mas que outras palavras diriam a

mesma coisa ou propiciariam resposta significante? O pudor de ser piegas, que a assombrara

toda a vida, deveria ceder lugar à espontaneidade, sob pena de serem novamente soterrados

esclarecimentos e virtualidades. De todo modo, ele não viria acompanhado. Repetira a infor-

mação enfaticamente, ao vivo e pela secretária. O caminho estava livre para o que desse e

viesse. Ainda que não desse em nada. Gê ajeitou o lenço que lhe afinava as anterioridades e

tentou sem sucesso um último omm, mentalizando a indiana. A moça tinha sido convidada na

base do aparece lá, ao que respondera com um pode até ser, mas sabendo que o jantar era

omnívoro, a bem da verdade carnívoro, era improvável que aparecesse. A casualidade do

TRAZER ESSE AMOR DO DISCURSO AO FATO É IMPERATIVO LÓGICO E ATÉ QUESTÃO

C
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convite fora proposital. Não convinha misturar as coisas. O ioga era um espaço que Gê não

queria compartilhar, além do que a professora discordava do romance por princípios milena-

res, que resumia em duas frases.

— Amor que só existe porque não existe é maldição da cabeça. O monstro da lagoa é mais

real que teu João.

Quando mais não fosse achava um despropósito o reencontro de pessoas que ficaram decê-

nios sem dar a mínima umas para as outras.

— Hora da saudade só tem serventia pra quem não vive o que tem que viver, na hora que

está vivendo.

Era mais radical com o tempo que com o vegetarianismo. Por qualquer discorria sobre o

assunto, formando analogias, advertindo.

— O presente do indicativo é o único tempo de verbo que existe. A gramática é um paradoxo.

E outras filosofices baseadas numa frase de — ou atribuída a — Marta Grahan.

— Eu quero o É da coisa.

20h56min. Hora do pânico 1, 2, 3, todas. Dos quarenta minutos só lhe restavam quatro. Mesmo

pequeno, seu capital de minutos parecia tão grande. E de repente aquela miséria, duzentos e

quarenta segundos! Lágrimas formaram pequenas poças de rímel nas maçãs do rosto, os movimen-

tos abruptos desprenderam o coque e a coleira de veludo. Em segundos Gê desconstruiu a laboriosa

DE SAÚDE MENTAL. O QUE O CORPO NÃO RESOLVE VAI PRA CABEÇA E DEPOIS É O CAOS

obra do visagista, lavou o rosto, soltou os cabelos e libertou o pescoço da coleira, sem se incomodar

com nada além do tremor frenético do digital, que sacudia o criado-mudo como uma bomba prestes

a explodir. Se antes estava difícil mentalizar a indiana, agora acontecia o contrário. Não conseguia

mais distinguir o que era pensamento seu e dela ou contra — pensamento de ambas, uma pensando

dentro da outra, os cânticos e as esperanças se misturando. O barulho aumentava. A iogue cintilava

no meio das sombras, de bata lilás e rosa vermelha nos cabelos.

Pára de piscar, joça traiçoeira, judas, pinochet, silvério dos reis, pára, estou ordenando, para

ou te arrebento. Nunca tinha te ocorrido que o tempo realmente passa? Não assim, com essa

estridência. Não só passa como passa batido, se lixando pra tua cara feia, bonita, a tua raça,

ideologia, condição social, gênero ou prioridade. Essa é a estrutura política do digital, uma demo-

cracia tirânica. Teu aqui — agora, o is now or never do Elvis e o dead line dos memorandos não

passam de traduções elétricas da uma mesma violência, uma mesma urgência incivil que intima,

que humilha, que tange a gente feito gado. Não adianta enfeitar. Você que enfeita o calendário

com o Krisha, as rosas. Sou livre. Ninguém é. Eu sou. Só os deuses, os anjos, os mitos e os

diamantes são, os seres e as coisas feitos de matéria que não vire cinza na Vila Alpina. Sou eterna

porque vivo agora. Viverei também. Vou fazer retroagir o incenso queimado, o leite derramado e

o jogo jogado. A brasa vai voltar a arder, o leite ao seu jarro, a partida ao início. Não serão

tolerados desperdícios e dilações. Ou esse tesão vira boca, mão, seio, virilha, o que existe em

baixo de uma jaqueta e o que existe no meio do meu jeans e todos buracos que não foram

escavados não pelo rancor de um homem, mas pela minha natureza de mulher, ou esse tesão sai
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da história para entrar na vida real, entendendo-se por tesão e vida real fenômenos observáveis

e registráveis, dignos de vaias e aplausos na Praça Julio Mesquita, no clube Homns e no elevador

da loja de decoração, ou abolem-se as disposições em contrário, entendendo-se por disposições

em contrário adegas, postais, cartas, telefonemas, a Itália, a Vila Buarque e outros papiros e

múmias, incluso contemporaneidades pós-hiper-ultra-mega-modernas, blogs, sites, scanners,

I-Pods e adredes! Parabéns, vida minha, parabéns nessa data querida! Seja bem-vindo, tempo

que passa! Role, faísque, estronde à vontade! Olho teus olhos verdes como se fossem os olhos

do meu namorado! Acabo de fazer sessenta anos e encontrei o É da Coisa!

Sim. Pediria a João que ficasse depois da festa e desativasse toda e qualquer parafernália

eletroeletrônica, porque ela — a única Gloria realmente concreta de sua vida — ia lhe contar

um segredo fundamental e para isso precisava de sua absoluta, irreversível atenção.

Mais devagar, ele é duro na queda, fala a palavra ternura antes de tudo, ele se lembra do

Che e facilita. Que Che, sem noção, que Che, ternura lembra ternurinha e ternurinha é a

Wanderléia. A intuição vai inventar uma palavra nova.

Foi então que John Paul Young, em uníssono com o digital, detonou seu brado de guerra.

— Looove is in the aaiiiiiiiiiiiiiir!!!

O primeiro convidado acabava de entrar e o cara do bufê tinha acionado a máquina da

festa. Era pegar ou largar.

consuelo@uol.com.br

PARABÉNS, VIDA MINHA, PARABÉNS NESSA DATA QUERIDA!

FURO








