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Homenagem da Insight Inteligência a Bruno Veronese

RECADO

Tempos obscuros, esses. Obscuros e ameaçadores. Em todo o mundo, cresce a desconfiança entre
as pessoas. Entre Estados, nunca houve, de fato. Pais e filhos, vizinhos, parentes próximos e
distantes, vendedores e clientes, casais, parceiros de outras épocas, enfim, todos se desentendem
como jamais. As instituições provocam escárnio. A ciência converte-se em culto para iniciados.
As crenças cultivam o rancor umas às outras, mais do que a estima a si próprias. Há um
mundo de segredos na vida de cada um e há uma legião de especialistas na arte de expô-los à
degradação. Homens e mulheres vivem a ansiedade da espera da sua vez. Isso é vida?
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Do que fala o riso? Sarcasmo, apoplexia, êxtase, dores de amor,
simplesmente alegria, ironia, proximidade da morte...
A exposição de máscaras venezianas que segue sublinha a dubiedade
do rito. Nossos patrocinadores mais uma vez desfilam juntos, como se
aqui fosse a Piazza di San Marco.
Compreendam como quiserem.
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esde de 2003 nos dedicamos a refletir
sobre os impactos subjetivos e sobre
as novas sensibilidades produzidas
na interface entre o consumo jovem
e urbano de substâncias – notadamente as sintéticas, como o ecstasy
– e as cenas eletrônicas contemporâneas. Estas se caracterizam por seu aspecto volante; traçam-se em circuitos que
incluem clubes, festas privadas, raves afastadas da cidade e
festivais que chegam a durar uma semana1. Um circuito de
lugares não-contíguos, ligados pela itinerância jovem e cuja
eleição ou preferência obedece a uma lógica do instante,
situacionista. As cenas recobrem uma larga faixa etária de
freqüentadores, que embora se concentre mais fortemente
entre os vinte e os trinta anos, contempla a presença também
de um contingente de pessoas com menos de dezoito ou
acima dos trinta, eventualmente com mais de quarenta.
Em nosso primeiro esforço de abordagem deste heterogêneo universo (Almeida & Eugenio 2005) – atravessado
por preferências musicais variadas dentro do que se entende
como “eletrônico” e pelos respectivos dress codes2 que
as acompanham, a despeito da tônica “tolerante” face às
diferenças presente nos discursos – sublinhamos o tipo de
gerenciamento de si acionado pelos jovens em festa, marcado
pelo cálculo e pela “competência”, e voltado para a produção
de uma espécie de “intensidade extensa”. Isto é, em sintonia
com um espírito de época que elegeu o bem-estar como
valor maior, e com o imperativo de “formação permanente”
que caracteriza as sociedades de controle contemporâneas
(Deleuze 1992), observamos entre esses jovens um uso pragmático das “drogas” (N.R.: sempre que aparecer neste texto,
a palavra deve ser lida entre aspas). Instrumentalizadas, elas
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funcionam como espécie de “turbinamento para a ação”, e
a elaboração de um receituário próprio e idiossincrático, no
uso, aproxima substâncias legais (álcool, cigarro, remédios e
energéticos) e ilegais (ecstasy, ácido, GHB, special K, cristal,
cocaína, lança-perfume, maconha), todas concorrendo na
montagem de uma pragmática produção farmacológica
de si (Le Breton 1999). Os resultados de nossas pesquisas
apontavam, pois, para um recurso às substâncias mais
variadas que as investia de um caráter de “atalho” para um
bem-estar em metaestável equilíbrio – toma-se o ecstasy,
por exemplo, não para ficar bem, mas para ficar “melhor do
que bem” (idem) – e que, simultaneamente, as desinvestia
do aspecto “transgressivo” ou “escapista” que eventualmente
pudesse ter tido para outras gerações.
Todo um imaginário contracultural, entretanto, se apresenta como legado quando se trabalha sobre o consumo
jovem de drogas, e a questão de pensar as rupturas e
continuidades de um uso frente a este estofo de imagens
e dizeres se impõe como inevitável. Mesmo os sujeitos que
pesquisamos o acionam vez por outra em seus discursos,
não raro com um certo tom de “nostalgia pelo que nunca
viveram”, característico das gerações busters, que se
seguiram aos lendários boomers, os primeiros a crescer
sob a influência da televisão (Meirowitz & Leonard 1993).
Como diz André, vinte e quatro anos: “A diferença disso
aqui [as raves] pra Woodstock é que segunda-feira eu tô
lá engomadinho no trabalho”.
Neste artigo, propomos um exercício comparativo de dois
emblemas geracionais, um deles protagonizado pela juventude dos anos 60 e 70 e pelo movimento contracultural que lhe
serviu de paisagem, e o outro pelos sujeitos freqüentadores
desta cena eletrônica contemporânea. Em ambos os casos,

diferenca
disso aqui [(as raves)] pra
‚
Woodstock e´ que segunda-feira eu toˆ
´
laá
en g omadi nh o no t rab a lh o ”
“A
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o recurso às drogas teve papel fundamental na elaboração
identitária e na apresentação de si dos sujeitos envolvidos.
Ao lidar com as idéias de geração e juventude, somos
confrontados com a inevitável aporia que reside no fato de
que freqüentemente não temos como divisar com clareza o
que é característico de uma etapa do ciclo de vida e responde
em maior ou menor grau por uma “fase” da biografia de
qualquer sujeito em qualquer tempo, e aquilo que caracterizaria um comportamento ou postura específica daqueles
sujeitos e não de outros, e que concorreria para o desenho
de uma temporalidade compartilhada (uma época). É
preciso levar em conta, ao se trabalhar com “gerações”,
as diferenças internas – isto é, uma mesma “juventude”
pôde e pode ser vivida de muitas maneiras, através de
investimentos identitários diferentes. Sabemos que nem
todos os que foram jovens nos anos 60 ou 70 engajaram-se
em movimentos contraculturais, aderiram à luta armada ou
experimentaram drogas, assim como nem todos os jovens
de hoje freqüentam raves ou tomam ecstasy.

n

ossa estratégia, pois, a fim de estabelecer linhas de continuidade
ou ruptura entre comportamentos
jovens que marcaram gerações
distintas será tomá-las no que nelas
cristalizou-se como emblemático. Como argumenta G. Velho
(com. pess. 2005), talvez nem 10% dos jovens brasileiros dos
anos 60 e 70 tenham aderido ao universo dos movimentos
contraculturais, e, no entanto, a “juventude” desta época
fixou-se, no imaginário de então e no de hoje, como aquela
que teve de optar entre a guerrilha ou o desbunde hippie,
entre o engajamento político ou as viagens lisérgicas, entre
a música popular “comportada” ou o tropicalismo etc. Do
mesmo modo, talvez pudéssemos dizer que entre os grupos
jovens urbanos contemporâneos encontramos toda a sorte
de investimentos identitários, muitas vezes aglutinados em
torno de preferências musicais (os indierockers3, os punks, os
funkeiros, os rappers, os adeptos das diversas modalidades de
som eletrônico, do mais psicodélico trance ao mais pesado
techno e ao electro, passando pelo house etc), ou de práticas
religiosas (vide os grupos jovens evangélicos ou católicos,
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por exemplo), dentre outras. Mas o que tem sido chamado
de “cultura do ecstasy” diz muito sobre valores que vêm se
firmando como emblemáticos, peças-chave para a compreensão do espírito de época contemporâneo: a competência,
o primado do cálculo, o bem-estar como ponto de partida, o
pragmatismo, a instrumentalização do consumo, a simultaneidade dos investimentos em muitas e diversas frentes de
contato com o mundo, a produção tanto quanto possível de
uma vida extensamente intensa4.
O material a partir do qual se estruturará nossa reflexão
inclui pesquisa de campo realizada nas cenas eletrônicas
contemporâneas – clubes e festas nos quais é possível
observar a geração de “espaços interativos” na confluência
das substâncias com estímulos visuais, auditivos e estéticos
em tudo pensados para montar o environment adequado
ao consumo – e entrevistas com jovens de camadas médias
urbanas cariocas freqüentadores destes espaços. Como contraponto, realizamos uma série de entrevistas com homens e
mulheres, também de camadas médias cariocas, hoje entre
45 e 65 anos, que nos anos 1960 e 1970 viveram experiências
com drogas associadas à paisagem da contracultura. Nosso
objetivo inicial era mesmo retornar aos informantes recrutados por Velho (1998) em sua pioneira investigação sobre
“tóxicos e hierarquia” na década de 1970, ou, na impossibilidade disso, a personagens que bem poderiam ter sido nobres
ou anjos em suas juventudes5. A partir destas entrevistas,
gostaríamos de propor um paralelo entre as modalidades
de hedonismo praticadas nos anos 1970 – o “hedonismo
com camisa-de-força” dos nobres e o “hedonismo sem
culpas” dos anjos – e as que observamos hoje entre jovens
integrantes de um segmento que podemos encarar como
a versão atual da “roda intelectual-artístico-boêmia carioca”
de que falava Velho.
Estabeleceremos, pois, a comparação entre duas falas
que se organizam de modos diferentes. Uma delas é a fala
da memória, o relato autobiográfico que, sob o imperativo
da coerência, a posteriori se costura em relações de causa
e efeito (Bourdieu 1986). A outra é uma fala que se solicita
ao presente sobre o “agora”; não deixa de ser afetada por
um desejo de coerência, mas desobriga-se de certezas ou
explicações definitivas sobre si.
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VALOR DE RUPTURA, VALOR DE CONTINUIDADE:
“CRUZADAS ÍNTIMAS” E “INTENSIDADES EXTENSAS”
As duas matrizes simbólicas que buscamos comparar
elegeram determinadas substâncias e nelas investiram temporalidades e valores distintos. Temos, como emblemáticas das
gerações do desbunde e da contracultura, a maconha e o ácido
lisérgico (LSD), associadas à imagem da “viagem”. A cocaína
também aparece com muita freqüência, mas investida menos
do caráter de frenética produtividade que veio a tomar entre
os yuppies nos anos 80, e mais de um aspecto lúdico, festivo
e eventualmente frívolo. O ecstasy assume o posto de “drogaemblema” para as gerações contemporâneas, aparecendo nos
relatos da metade para o final da década de 90, e firmando-se
como hegemônico, nas falas biográficas, a partir de 2000.
Enquanto a maconha e o LSD sinalizam uma temporalidade
estendida – o tempo da busca, da expansão da consciência,
da mudança como imperativo, da estetização da existência
– o ecstasy vai de encontro à temporalidade enérgica, tensa
e rápida que se erigiu em valor contemporaneamente, aliada
à permanente exigência de competência e ao pragmatismo
asséptico que deve acompanhá-la. “Basicamente, é um turbinamento”, nos diz Alice, vinte e sete anos. Ela explica:
“Porque eu acordo cedo, eu faço muita coisa. Se chegar
onze da noite e eu ainda não tiver saído de casa, e hoje as
coisas começam [as festas] só lá pela uma da manhã… Eu
fico muito cansada. Mas eu acho um desperdício, assim, eu
gosto muito de dançar. Eu acho um desperdício eu trabalhar
pra caralho e chega sexta-feira eu estar cansada e não conseguir sair. Sabendo que vai ter uma festa, que vai tocar um
cara que eu gosto, que eu vou poder dançar, que eu vou ficar
bem… Eu tentei banho frio, me disseram que era bom…
mas eu prefiro cocaína, eu acho melhor (risos)”

O
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é

interessante notar que a química das
substâncias e seus efeitos orgânicos,
embora presentes e marcados pelos
sujeitos, não determinam em relação
de causa e efeito o recurso a certas
substâncias e não a outras. Os jovens de hoje também
recorrem à maconha, à cocaína e ao ácido, mas estas
substâncias são aqui atravessadas por uma expertise de
uso diferente da acionada outrora, e são solicitadas, em
combinações as mais diversas – o receituário idiossincrático
que cabe a cada sujeito elaborar para si, na montagem de
um corpo perito – para a produção de efeitos de bem-estar
e de sistemática adequação e enquadramento a contextos
mutantes. Enquanto a ludicidade e a rebeldia, envoltas em
um repertório discursivo transcendente e associadas a um
tempo “fotográfico” (estático e extático) marcam o recurso
às drogas contra a paisagem do hippismo, a extensividade
como valor englobante, o desejo de enquadramento e
o imperativo da auto-gestão responsável conferem hoje,
eventualmente a substâncias mesmas, um uso e um efeito
outro. Um tempo da continuidade desenha-se aí, menos
fotográfico e mais cinematográfico: um tempo feito de
instantâneos que, colados um ao outro, geram ininterrupto,
frenético e explosivo movimento, a fim de proporcionar a
cada sujeito a produção sistemática de um ”eu competente”, sempre pronto e bem disposto, protagonista de um
enquadramento volante.
“Essa coisa que existe hoje, de disputar, essa competitividade exacerbada, isso não existia. As coisas eram
mais… as coisas que se valorizava, digamos assim,
eram as relações pessoais, eram as outras coisas…
competência nada!” (Horácio, 60 anos)

posto de
~
‘d rog a- embl ema’ p ara as g eracoes
‚
ˆ
cont emp oraneas
da metade para
´
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“Mas a gente era aquela galera, você sabe, o hippismo chegou no Brasil atrasado, éramos os hippongas…
cabelo comprido… e a maconha tinha uma função da
busca realmente de viajar, de sair do cotidiano, de ter outra visão, um universo paralelo, aquela coisa toda de uma
época em que a gente lia Eram os deuses astronautas?,
viajava com essas coisas. (…) Aquilo era uma relação
lúdica com a maconha (…) Era um ritmo bicho-grilo.
E era uma coisa realmente de sentar, de viajar, de rir
muito.” (Célia, 49 anos)
“Eu sou a filha, dileta eu não diria, mas total dessa
geração. Eu sou geração 60/70. A minha questão é que
eu vivia num círculo que era de cineastas, intelectuais,
eu vivia naquele ambiente. Então, evidentemente, aquela
jovem era vanguardista, libertária, anárquica, blá, blá,
blá, isso em 68, aquelas coisas (…) Agora, voltando à
questão do que ela [a cocaína] significou pelo menos pra
mim, para o meu círculo. Era realmente uma des-repressão, era a maneira do mais harmonioso, era a maneira
do ‘vamos largar os sutiãs’, vamos ser livres, vamos criar
novos padrões de comportamentos viáveis. (…) Era uma
transgressão para a produção do novo, para abrir brecha,
não ficar emparedada pelo ‘não’. Era uma reação, tinha
uma reativa”. (Maria Inês, 61 anos)
“Era a vida mais irresponsável, digamos assim. Eu não
fui hippie, no sentido de morar numa comunidade, mas
eu fui afetado por tudo aquilo. Eu fui hippie num outro
sentido. Fui afetado pela existência do hippismo (…)
Para vocês terem uma idéia, uma multidão de jovens ali,
ninguém sabe direito o que está fazendo, mas não estão
querendo ser igual à mãe, igual ao pai. Estão em busca
de alguma coisa. Isso aí foi um movimento mundial, e
teve no Brasil também. Isso afeta. Isso é uma referência.
Você vai tomar ácido, viaja para tomar ácido, isso não
é separável de um movimento contracultural, como era
chamado na época” (Oscar, 55 anos)
O pano de fundo da contracultura, do movimento hippie
e das ditaduras que se estabeleciam em muitos países do
mundo – um “outro” desenhado com traço forte contra
o qual se posicionar e fundar o “eu” –, bem como o da
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família burguesa tradicional, cujos alicerces o divórcio e os
contraceptivos começavam a balançar; tudo isso se apresenta
como inalienável paisagem a informar o recurso às drogas
para os jovens desta geração. Contra este cenário, erigiase em valor a ruptura6. Os meios possíveis de resistência,
atestam os entrevistados, eram o engajamento político e a
guerrilha, por um lado, ou o desbunde e o recurso lúdico
às drogas, por outro.
“Porque chegou um momento, em 68, que a polícia
atirou nas pessoas. Então ou você vai armado ou não vai,
porque aí é burrice. As pessoas decidem. Eu decidi não
ir. Outros decidiram ir armados. Mas por isso acabou [o
engajamento político no grupo dele de amigos]. Certamente houve uma diferença. Pelo menos nesse grupo
[o que ele freqüentava], a discussão política sumiu do
mapa. Éramos todos meio políticos até o aparecimento
das drogas. Ninguém era o dono da armada, mas, enfim,
éramos todos meio de esquerda. Mas isso, a tendência
disso, desapareceu completamente. Por exemplo, o
negócio da Copa do México: era uma festa pra gente.
‘Brasil campeão do mundo’, aquele negócio todo. A praia
de Ipanema também era uma festa. Quem não tava lá
na hora? ” (Armando, 65 anos)

d

e modo que podemos dizer que o
recurso às drogas revestia-se aí de
uma aura transgressiva, fazia-se ato de
resistência, era ingrediente fundamental
de uma cruzada íntima para produzir “A
Mudança” – mudança no singular, que uma vez alcançada
conduziria o sujeito a um outro patamar de existência,
marcado pelo rompimento com os valores familiares, com
visões de mundo e com comportamentos que acreditavam
desgastados. As drogas eram, pois, recrutadas como agentes
transformadores do eu, muitas vezes aliadas à psicanálise,
para fazer face à família, ao Estado e à escola, que por sua
vez operavam como agentes de verificação e marcação
explícita do que vinha a ser considerado transgressão. O
“outro” inscrevia-se aí, pois, como um registro material
claro, provocador de padrões de reatividade e antagonismo.
E cabe salientar que o recurso às drogas tinha então papel
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fundamental na marcação de uma identidade jovem, de um
sentimento comum de geração. Enquanto o álcool muitas
vezes era identificado com a geração dos pais, a maconha, o
ácido e a cocaína eram “nossos” (dos jovens) – surgiram no
cenário das camadas médias urbanas brasileiras justamente
entre aqueles jovens que viviam a virada dos anos 60 para
os 70, e elegê-los era uma maneira de gerar um sentimento
de pertença a uma determinada época, a uma determinada
faixa etária e, com elas, também a um desejo de produzir
o novo, de romper. Marcava-se ao mesmo tempo, com
este consumo, uma descontinuidade – que era etária, mas
também de postura de vida – em relação aos pais, e uma
diferença em relação a outros investimentos identitários
jovens, localizados como “caretas”.
“Eu acho que a minha geração é uma geração que
descobria a bebida muito mais tarde, né? Porque a bebida
tinha alguma coisa a ver com os nossos pais, e a maconha
não, era uma coisa só nossa.” (Vilma, 53 anos)
“Tinha o grupo da bebida e o grupo da maconha.
Beber era assim: os pais bebiam, o cara bebia também.
(…) Eu distinguia muito isso de dois grupos. Tinham
os caras que já trabalhavam na empresa do pai, e os
maconheiros (…) Na minha adolescência, você podia
fazer economia e trabalhar num banco, ou podia, se você
estivesse querendo ser artista, podia fazer história como
eu fiz, essas áreas. Mas você tinha uma série de alternativas que estavam mais ou menos associadas a estilos
de vida consolidados. Tipo hippie, ou revolucionário, ou
militante, ou não sei o quê.” (Oscar, 55 anos)
“Eu acho que estava muito focado em cima de rever
as relações pessoais, as relações homem-mulher, que
tinha toda aquela hierarquia, aquela coisa machista,
hierarquia machista. Eu venho de uma família, meu pai
é mineiro… Tinha muito essa bandeira. Agora, quem
foi espertinnho percebeu rapidamente que com essa
bandeira alimentada por esse aditivo, a bandeira ia ficar
a meio pau” (Maria Inês, 61 anos)
Contemporaneamente, observamos um recurso às
drogas como instrumentos na produção da fruição, da vibe7
da festa, para a qual concorre também a música, as com-
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panhias, os estímulos visuais das luzes negras e coloridas e
do ambiente high-tech, a “montação” dos corpos através de
roupas extravagantes, tatuagens e piercings etc. Atalhos para
o “melhor do que bem”, as substâncias sintéticas e demais
drogas despem-se de seu eventual caráter degradado, sujo,
perigoso ou ilícito. Não que os sujeitos não “saibam” dos
riscos que correm; ao contrário: cercam-se de todo um
aparato de cuidados. Por um lado, a fim de gerenciar aquele
que seria o risco maior, “perder a linha”8, desenvolve-se toda
uma expertise corporal, um conhecimento idiossincrático,
médico-matemático, da relação do próprio corpo com as
drogas, que envolve o cálculo da dose, dos intervalos entredoses, da hidratação do corpo, da atenção aos momentos
alternantes de descanso e “ferveção”9, além do permanente
aperfeiçoamento de um receituário próprio, no qual podem
entrar toda a sorte de combinações. Por outro lado, faz parte
deste cálculo também uma série de medidas para lidar com
o fato de que o consumo de certas substâncias é ilegal: a
compra é envolvida em assepsia, o dealer geralmente é
um igual, recrutado no grupo de amigos; o transporte da
droga para a festa é feito nas roupas íntimas ou mesmo nos
genitais; durante o consumo, os pares revezam-se atentos
aos seguranças que circulam na pista etc.

a

despeito de todo esse atravessamento pelo cálculo e pelo controle,
e justamente por causa dele, o
recurso às drogas erige-se aqui
como ato de fruição, despido
de bandeiras ou de um caráter reativo. Cabe ao sujeito
governar-se de modo adequado, assim como cabe a ele
estabelecer os próprios limites; não haverá, tampouco,
ninguém mais a culpar além de si mesmo caso este projeto
de auto-gestão falhe, e seja rompido o adequado equilíbrio
entre estas “ilhas de intensidade” e um projeto extensivo
de vida, orientado pelos ideais de sucesso profissional,
juventude e longevidade, que para ser cumprido exige
um investimento simultâneo e competente no trabalho
e no lazer (Duarte 1999). Ser um looser, um não-enquadrado, é este o “desvio”. A “geração MTV” erige-se, pois,
não sob a égide do valor de ruptura – os pais deles já o
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fizeram – mas sim sob o valor da continuidade. O recurso
às substâncias é acionado dentro de uma constelação de
outros recursos para o incremento corporal ativo, para um
pragmático “turbinamento para a ação”. Trata-se do mesmo
procedimento de produção farmacológica de si que pode
ser “diagnosticado” no recurso a “pílulas da performance”,
como o Viagra, ou “do humor”, como o Prozac. Não mais se
aceita que as asperezas da vida possam abalar um contínuo
bem-estar, e neste movimento transfere-se para o sujeito,
tornado administrador dos estados de um corpo que opera
como “alterego do self”, o direito e o dever de apresentar-se
sempre em sua melhor forma (Le Breton 1999).

a

relação eu-outro (a família, o Estado,
a escola), no âmbito da qual se
modulava o compasso do permitido
e do interdito, dissolve-se nas “identidades somáticas” ou “biodentidades” contemporâneas. Resultante da “interação do capital
com as biotecnologias e a medicina”, a bio-sociabilidade
seria uma “forma de sociabilidade apolítica”, orientada e
organizada não mais pelos critérios tradicionais de formações grupais (raça, classe, estamentos, orientação política),
mas em torno de critérios corporais: médicos, estéticos e
higiênicos (Ortega 2003: 1-2).
Ademais, o próprio sentimento compartilhado de integrar
uma etapa do ciclo de vida perde os contornos quando a
“juventude” se vê alargada para além de uma faixa etária,
transmutada em valor e objetivo a ser perseguido na imbricação de cuidados estéticos e da medicina preventiva,
passando assim a abrigar ao mesmo tempo os mandatos
da intensidade e do cálculo envolvido na formulação das
bioidentidades. A palavra de ordem deixa em grande medida
de ser o auto-exame interior e a estetização cede lugar à
estilização da existência (Featherstone 1995), quando esta
se converte em um “esforço constante de exteriorização”,
fazendo com que seja “preciso projetar-se para fora de si
para tornar-se si mesmo” (Le Breton 1999: 25).
O que está envolvido, pois, no consumo jovem de
substâncias que acompanhamos hoje nas cenas eletrônicas
contemporâneas – e vale sublinhar que nem todos os que
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lá estão fazem uso de drogas – não é um movimento de
romper, mas sim de continuar. De estabelecer, tanto quanto
possível, uma linha de continuidade entre a conduta do sujeito em festa e aquela que será posta em prática nas outras
esferas da vida. A autonomia do sujeito e sua capacidade de
fabricar a performance corporal adequada a cada contexto
– na academia podem funcionar como atalho os anabolizantes; na mesa de bar, o álcool; nas raves, o ecstasy; para
dormir, um Lexotan ou maconha; para “render” no trabalho,
um café ou eventualmente cocaína – dará a medida de sua
competência.
“Tem todo aquele cuidado, aquele culto à droga. Ah,
vamos tomar bala10? Então temos que tomar cuidado com a
nossa alimentação, blá, blá, blá. É um povo muito assim [os
freqüentadores da cena], inclusive esse ano eu tô um pouco
assim também. Porque a gente sabe que faz parte da nossa
vida tomar droga. Então, pra tomar droga, pra continuar
tomando sempre, você tem que ter uma reeducação. Cuidar
da sua maneira de se alimentar, do seu corpo. (…) Eu malho,
malho pra caralho. Tenho uma alimentação saudável, durante
a semana eu evito de ‘me jogar’ [jogação, sair ‘turbinado’ para
dançar], evito muito mesmo. Beber eu só bebo no final de
semana.” (Rafael, 25 anos)
CONCILIAÇÃO E INCONCILIAÇÃO:
AUTONOMIA ENQUADRADA OU TRANSGRESSÃO
COM “PRAZO DE VALIDADE”
A complexa acomodação entre autonomia e heteronomia nas relações pais/filhos contemporâneas pode, aliás,
funcionar aqui como uma interessante perspectiva a partir
da qual podemos contemplar a organização subjetiva destes
jovens. Em outras gerações, a autonomia era conquistada,
predominantemente, através da progressiva independência
financeira que o jovem – tornado neste processo adulto – adquiria em relação à família. As pedagogias contemporâneas,
entretanto, elegeram a criatividade como valor, e encorajam
crianças e jovens desde muito cedo a se colocarem no mundo
como sujeitos autônomos. O respeito à vontade, o estímulo
ao diálogo, o impasse que se estabelece entre exercer certa
dose de autoridade e fazer-se “amigo” do filho; todo um
formato horizontalista para as relações entre pais e filhos é
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aí defendido. Um filho que é, ao mesmo tempo, um sujeito
autônomo cujo arbítrio sobre a própria vida se reconhece e
se estimula, e dependente financeiramente dos pais. Vem daí
parte do que a literatura especializada e de aconselhamento
diagnostica como “crise da autoridade” dos pais. E vem daí,
simultaneamente, um forte ingrediente a influenciar o desejo
de competência que se formulará como peça-chave orientadora do desempenho no mundo de jovens e adultos.
Este estímulo precoce à autonomia faz-se acompanhar
de uma ética da “a responsabilidade é sua”, ou do “façate”: a mirada sobre a extensividade e o dever de planejá-la
e geri-la adequadamente entram cada vez mais cedo na
raia do imaginável e do formulável, do que compete ao
próprio sujeito – e não a um agente heterônomo a si. Os
pais seguem sendo provedores, financeiramente, durante
longo tempo – um tempo que por vezes se estende para
além dos 30 anos, com os casamentos que acontecem cada
vez mais tarde (Bozon 2004). Sentem-se, entretanto, cada
vez menos no direito de intervir nas escolhas e tomadas de
decisão dos filhos – desde que estas carreguem a marca da
estimulada responsabilidade, do comedimento daqueles
que não perdem de vista a vida em extensão. Assim, tanto
a explicitude quanto o escondimento dos filhos sobre o
consumo de drogas obedecem a uma lógica semelhante, a
da autonomia do sujeito para mesclar vida íntima e zonas
de diálogo. Em cada família, esta acomodação pode dar-se
de modos diversos, indo da franqueza declarada à omissão
de informações ou ao entendimento tácito; em todo caso, é
o bem-estar e a harmonia o que se deseja produzir.
“Jamais, jamais teve qualquer revestimento de
transgressão com o ecstasy pra mim, com a minha
família. Até porque, sinceramente, quando eu tomava
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sempre a minha preocupação era: eu não posso fazer
isso porque vou chegar em casa e a minha mãe, não
quero preocupar meus pais. Eles sabem de tudo o que
eu já tomei. Eu tenho problemas sérios em mentir, não
consigo mentir pra ninguém. E meus pais são jovens, eles
tomavam muitas coisas na adolescência deles. Meu pai
nunca tomou ecstasy, mas minha mãe já tomou e falou
que foi horrível!” (Mariana, 21 anos)
“Em casa eu fumo [maconha] tranqüilamente! Sempre, eu instituí isso informalmente na minha casa. Minha
mãe desconfia. Acho que a minha mãe não quer saber.
Eu acho que tem coisas na vida que a gente não tem
necessidade de contar. Vai contar pra quê? Pra mudar o
ambiente, para mudar um monte de coisas? O dia que ela
descobrir eu vou sentar e vou conversar com ela. Porque
o medo dela é que a maconha leve para outras drogas.
E, tipo, não é bem por aí” (Camila, 19 anos)

u

m desejo de conciliação, pois, marca
todo o desdobramento do sujeito
sobre si, contemporaneamente, na
gestão calculada não apenas do uso
das mais diversas substâncias, mas
das horas de sono, da “malhação”, do bom desempenho
profissional, da harmonia nas relações familiares e na dedicação à coletividade dos pares. Esta sistemática produção de
frentes conciliáveis de atuação no mundo, gerada no bojo da
continuidade como valor, incide sobre a percepção do risco e
sobre o imperativo de seu permanente policiamento.
É interessante confrontar as percepções diferenciadas
sobre a “hora de parar” dos jovens dos anos 60 e 70 e
dos de hoje. Isto porque a experiência dos primeiros, que

f umo [maconha]
~
tranquilamente ! Acho que a minha mae
~
nao quer saber. tem coisas na vida que
~
gente nao tem necessidade de contar”
“Em casa eu

a
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se dava contra um repertório de ruptura, tendia muito
fortemente a produzir inconciliáveis: é a imagem do “emburacamento”, que aparece em praticamente todos os
relatos desta época, e remete a um cenário de progressiva
dependência ou vício, visto como indesejável. Soma-se a
isto a idéia de que aquelas experiências tinham um prazo
de validade e ficariam inevitavelmente “démodé, fora de
lugar” conforme o sujeito avançasse rumo a um patamar
de vida adulto. Neste sentido, nossos informantes apontam,
com muita freqüência, o nascimento dos filhos como um
marco na decisão de parar com o uso de drogas, que a esta
altura já comprometia o casamento e a carreira profissional
a ponto de muitos deles terem recorrido a internações e
tratamentos psiquiátricos. “A mudança”, como dissemos, era
vivida no singular e deveria coincidir com a fatia do tempo
biográfico onde se alocava a “juventude”; tinha prazo, tanto
para acontecer quanto para acabar.

e

mbora o “emburacamento” fosse
condenado também então – Velho, por
exemplo, narra diversas vezes como
os nobres tendiam a se afastar com
desconfiança quando algum amigo
começava a lhes parecer “viciado” –, ele fazia fortemente
parte do campo de possibilidades aberto pela entrada no
“mundo das drogas”, uma vez que este universo era pensado, sob a maioria dos aspectos, como inconciliável com as
demais exigências da vida. Como nos atesta Oscar, 55 anos,
buscava-se nas drogas a possibilidade de “fazer conexões
inusitadas de vida, descobrir talentos artísticos, escapar do
que o pai queria pra gente”. Mas havia pessoas que, no anseio
de romper com valores e tradições,
“rompiam de vez com tudo, como o sujeito que cheirou durante um ano inteiro e no final do ano se matou.
Não era isso o que se desejava, emburacar desse jeito.
Mas isso acontecia quando o cara parava de conseguir
usar a droga pra estabelecer relações criativas e só conseguia estabelecer relação com a droga e mais nada”.
O desejo de ruptura era também o desejo de produzir o inconciliável, de protestar através dele, de marcar
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posição, de exigir mudança. A própria gramática da ruptura continha, inevitavelmente, a forte possibilidade de
que, mais cedo ou mais tarde, “aquela vida” se tornaria
incompatível com investimentos em outros setores, como
família e profissão.
“Só no meio dos anos 80 que a coisa emburacou,
ficou confusa. Isso depois de anos de uso já. Foi uma
experiência muito devastadora, em todos os sentidos.
Foram dez anos de alegria, foi quando eu saquei que
o buraco era mais embaixo. Eu tava largando ela [a
filha] de lado. Eu comecei a perceber isso. E a minha
vida profissional, sabe? Eu paguei vários preços, em
termos de ficar com uma fama muito ruim e é claro
que para me mandar clientes as pessoas pensavam
duas vezes. Aquilo tudo só tinha sentido na medida em
que vinculava, possibilitava uma série de experiências
que nós éramos os porta-vozes, as antenas da raça.
Agora, quando perdeu esse caráter, me deu uma culpa
fulminante. Talvez um divisor de águas tenha sido o
choro da minha filha, um dia. Eu tinha combinado de
sair com ela, irmos pra um teatrinho, mas eu fui dormir
já de manhã, e é claro que não fui”.
O espectro do risco, da degradação e do vício também
ronda o imaginário dos jovens consumidores de ecstasy
hoje. Entretanto, e embora esta “ameaça” seja identificada,
e em torno dela se construa uma bula de cuidados e comedimento, nossos entrevistados localizam a possibilidade
do vício como algo praticamente erradicado de suas vidas.
Bernardo, 29 anos, tem um irmão mais velho que chegou
a ser internado como dependente de cocaína. Quando
começou a usar drogas, o irmão ainda se recuperava. E, no
entanto, acredita não haver “o menor risco” de experimentar
um desfecho como o do irmão:
“Eu vejo claramente que ele é fraco, dependente
mesmo. Eu sentia que ele se entregava de uma maneira
degradante. Ele precisava daquilo, era uma maneira
de salvar a vida dele. Ele não sabia administrar a vida.
Agora ele não usa pó, mas se apóia na religião. Já eu,
não encaro dessa forma. A droga pra mim me dá prazer,
não é pra suprir alguma coisa. Adoro minha consciência,
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eu amo ser consciente. Eu acho que prezo muito mais
minha consciência do que a doideira. Por isso eu me
jogo e sei o meu limite.”
Recusa-se o desfecho sombrio, que na fala aparece esmaecido e distante como possibilidade, e esta postura convicta se
constrói fortemente com base no repertório de continuidade
que orientaria as condutas de vida dos sujeitos, tanto no que
se refere tanto à gestão do consumo de drogas quanto aos
demais aspectos da vida. Em geral, não se espera o limite
– o choro da criança, a vida aos pedaços, a mãe em desespero, a internação, a carreira profissional arruinada – para
a decisão de “parar” ou de “dar um tempo”. O termômetro
utilizado na métrica do limite é a assepsia das experiências,
seguido de perto pela aparência do sujeito, que não pode
sequer ameaçar apresentar vestígios de degradação. É por
isso que, mesmo no ambiente supostamente permissivo e
tolerante das festas, os olhos vidrados ou “virando” devem
ser cobertos por óculos escuros, e o maxilar travado deve ser
“disfarçado” com o uso de chicletes e pirulitos. “Ter noção”:
eis o que se aciona para produzir a adequação necessária e
conter eventuais abusos.
“Quando poderia chegar a ser problema, as coisas
foram cortadas. Eu tenho noção na vida. Por mais que
eu goste dessas coisas, eu não ia ficar fazendo isso. E eu
acho que não é pra ser uma fuga do mundo. Na boa, eu
gosto do mundo, por mais que ele esteja estranho, até
porque eu que construí. O mundo que eu conheço é o
mundo que eu construo. Eu gosto do que eu construí
até agora. Não quero nada que me tire disso, não. Ao
contrário, se começar a me tirar demais eu vou querer
largar isso...” (Flávia, 30 anos)
“Eu tenho muito isso comigo. Quando eu vejo
que eu estou passando do meu limite, eu me dou um
stop. Tipo, ano passado. Ano passado eu vi que eu
tava pegando muito pesado com bebida, tava bebendo
muito, ficando muito de porre, fazendo merda com
isso. Chega. Fiquei seis meses sem beber. Agora, no
começo desse ano é que eu voltei a beber de novo.
Sempre que eu tô muito no meu limite eu dou uma
travada.” (Rafael, 25 anos)
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“Eu já aprendi a lidar, porque é meramente químico.
Eu percebo que peguei muito pesado com bala quando não me dá mais bem-estar, bate uma ‘deprê’. Mas
volta em uma semana. Chocolate. Bastante proteína,
não comer muito carboidrato, já me deram essa dica.
Mais proteína, que ela faz uma função lá. E saber que
na hora que bater a ‘deprê’, falar que isso é química e
vai passar. Eu entro na ‘Quaresma’ sempre, depois que
eu pego pesado em tudo. Fico meses me cuidando.”
(Bernardo, 29 anos)
“Todo mundo sabe que faz mal. As pessoas não
estão pensando direito no futuro. Eu, que tenho 21 anos,
escolho parar porque eu sei que por mais que possa
continuar até os 28… O meu medo de tomar é muito
mais para o futuro do que para agora. Porque agora a
gente dá um jeito, mas no futuro não se sabe muito o
que pode acontecer. O meu medo, é que eu sou muito
planejada, é Mal de Alzheimer, o que isso pode trazer
pra uma gravidez no futuro. Meus medos são esses. O
que a gente vai fazer, tem gente que não pensa nisso.
Tem gente que não vai tomar porque tem que fazer
uma prova na segunda, mas não está nem aí pra Mal
de Alzheimer.” (Mariana, 21 anos)

q

uando aquela “ilha de intensidade” parece
querer expandir-se para além do lugar
que lhe foi pragmaticamente conferido
em uma vida de múltiplas frentes de
investimento, cabe aos próprios sujeitos
conter-se, remediar-se, investir em ações que “puxem para
o outro lado”, como psicanálise, malhação, alimentação
saudável etc. É claro que nem sempre isso acontece, e entre
os amigos aqueles que se julga estar “pegando pesado”
sofrem restrições, reprimendas, no limite chegam a ser
evitados. Ele será um desviante muito mais porque caminha
a passos largos para se tornar um looser, descuidando
dos outros aspectos considerados cruciais da vida, do que
propriamente por ser um “viciado”. A palavra, aliás, jamais
é usada para uma autodefinição, e raramente é empregada
mesmo para descrever a performance alheia. Expressões
mais leves, como “drogadito” ou “jogado”, aparecem por
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´
entre “ser” e “estar” e

´ tico,
aqui sintoma

pois raramente
´
se diz de alguem
que
“e
´ drogadito”; diz-se que ““esta´ ”

vezes, e mesmo assim considera-se que é “um momento”,
idealmente seguido por um trabalho intensivo na direção
contrária, que recuperará o eixo do controle. O jogo entre
“ser” e “estar” é aqui sintomático, pois raramente se diz de
alguém que “é drogadito”; diz-se que “está”. Também o
momento do stop é circunstancial: uma “quaresma”, como
diz Bernardo, que logo se seguirá a um novo período mais
intenso de “jogação”.
É claro que este ponto da comparação padece de nossa
impossibilidade de saber como estes jovens avaliarão este
período de suas vidas daqui a 20 ou 30 anos. Não temos
como saber se algum destes alternantes stops em algum
momento se fará decisão definitiva, que, por fim, isolará
esta vivência na zona de hedonismo e experimentação
autorizada da “juventude”. Temos, entretanto, depoimentos
de pessoas como Célia, 49 anos, que são interessantes
porque recobrem a passagem de uma sensibilidade para
outra. Ela não parou de usar drogas, mas hoje adequou seu
uso ao gerenciamento contemporâneo que caracteriza um
desempenho competente, conciliando esses momentos de
fruição com uma carreira bem-sucedida.

T

ambém Horácio, 60, em nome de sua
“longevidade etílica”, passou a praticar
natação e adotou, há dez anos, toda uma
métrica posta em prática na mesa do bar.
Já sai de casa com o dinheiro contado para,
no máximo, seis cervejas, que toma com gelo, a fim de
que possa consumi-las ainda em temperatura agradável,
calculando levar meia hora para cada lata. Assegura, deste
modo, que ficará no bar por cerca de três horas e não sairá
excessivamente bêbado.

Por fim, temos ainda o argumento bastante forte de que
a competência como valor, que atravessa este uso jovem de
substâncias hoje, não incide apenas aí – e, portanto, não se
extingue como sintoma apenas de algo característico de uma
fatia do tempo biográfico. É, ao contrário, algo que pode ser
verificado na transformação da velhice em terceira idade, no
imperativo das motherns – as mulheres modernas, executivas
bem-sucedidas, mães dedicadas e esposas sedutoras –, na
conversão dos recursos humanos em patrimônio maior
das empresas etc. Enfim, toda uma série de sintomas que
apontam para a progressiva valorização, não apenas entre
estes jovens, mas como componente fundamental de um
espírito de época mais abrangente, da simultaneidade de
investimentos, da administração concomitante e bem temperada de experiências a princípio dissonantes, da soma e
do acúmulo ao invés da “escolha que des-escolhe”.
O COLETIVO: PROJETO EXISTENCIAL
OU ALAVANCA PARA A FRUIÇÃO
A noção de coletivo, ainda que de modo diferenciado,
inscreve-se como central para as economias internas e para os
projetos existenciais de ambas as gerações objetos de nossa
investigação. A contracultura da década de 60, os anos da
guerrilha, a ditadura militar, o recurso às drogas e a demanda
por psicanálise podem aqui nos servir como espécies de
balizas para marcar uma determinada percepção de fundo
sobre o significado da coletividade. Esta última, em linhas
gerais, parece reger, ou ainda estabelecer-se, como agência
significativa na interação com as coordenadas de um projeto
pessoal. Ou seja, a construção de trajetórias de vida entre os
setores jovens de nossa classe média das décadas de 1960 e
1970 parece cruzar tanto projetos individuais como projetos
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coletivos (Velho 1986). Isto significa dizer que, tanto no
âmbito da luta armada, como até mesmo entre aqueles que
procuravam no caminho das drogas “a abertura das portas
da percepção” (Dias 2001), era possível se acompanhar a
subordinação de um projeto pessoal ao plano do coletivo
(Abreu 1997)

P

or sua vez, o sentido do coletivo para
a geração de jovens pertencentes ao
circuito de consumidores das drogas
sintéticas e das cenas eletrônicas
parece, curiosamente, conduzir-nos
a uma perspectiva de descaracterização desta idéia de
projeto, seja ele de natureza política, existencial, mística etc.
O sentido do coletivo pragmatiza-se em direção ao foco
preciso da competência, do “ferrete” competitivo, do olhar
do outro enquanto agência indispensável e insubstituível para
a reiteração permanente do “eu”. Neste sentido, ao invés da
regionalização, dentro do sujeito, daquilo que é coletivo e do
que é pessoal – e a conseqüente margem de subordinação
do segundo ao primeiro –, temos aqui o coletivo enquanto a
própria encarnação do sujeito. Mais do que isso, parecendo
processar-se em seus aspectos predominantemente técnicos
e funcionais, a coletividade é posta a serviço dos sujeitos, que
dela dispõem nos mais variados contextos, ocasiões e circunstâncias (Almeida & Eugenio 2005). Perdendo, portanto,
seus contornos enquanto instância transcendente à órbita da
esfera pessoal, a coletividade converte-se em uma espécie de
alter-ego imediato e material para a fruição das sociabilidades
performáticas do eu. É o que acompanhamos, por exemplo,
nas festas e festivais de música eletrônica, quando o coletivo
é “recrutado” de modo instrumental e praticamente logístico, para a viabilização de efeitos e catalização de energias
conducentes à formação da vibe ou de outras circunstâncias
de extração da fruição. Estas são ocasiões em que o grupo
se constitui e se extingue na métrica precisa das urgências
tópicas do momento e da situação, onde corpos contíguos
e justapostos desenham o perímetro da agregação.
Ao contrário do “coletivo orgânico” ao qual, como
argumenta Abreu (1997), a adesão exigia uma abdicação
do projeto pessoal do sujeito em benefício dos ideais
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comuns ao grupo, nos anos 60 e 70, hoje o que vemos é
um recurso pragmático aos pares; o coletivo é solicitado
nos momentos de festa e “zoação”, mas isto não implica
lhe ceder a primazia que cabe ao projeto de vida de cada
um. O ideal, como nos explica Vinícius, 30 anos, é que haja
contigüidade e continuidade entre os investimentos na
carreira profissional, nos projetos pessoais e na “jogação”:
“O meu projeto de vida, se não tiver jogação… tá muito
ligado, o meu projeto de vida com isso… eles têm que
estar casados”. Vinícius explica que muitas de suas noites
de maior “jogação” – que ele apelida de “noites-portal”,
pela intensidade das experiências geradas na combinação
de ecstasy, ketamina, cocaína, maconha etc. – são planejadas para comemorar algum episódio de sucesso em seu
trabalho:
“ ‘Me jogar’ me acrescenta. Quando eu tomo é porque eu tô muito bem. Eu associo ao que tá acontecendo
na minha vida, porque é um momento ótimo pra fazer
isso. É exatamente isso, um bem-estar enorme. E realmente, quando eu me programo nesse sentido, quando
eu acho que uma noite é ‘portal’, é que alguma coisa tá
acontecendo com a minha vida, é um momento ótimo
de trabalho, alguma coisa tá pra acontecer. Aí eu gosto
de, de vez em quando, fazer uma ‘jogação’ com isso. Tá
tudo integrado, é uma comemoração.”
O projeto pessoal de vida torna-se assim direito e dever
de cada um: não se o submete ao arbítrio nem dos pais
nem do coletivo, do grupo de pares. Se os nobres entrevistados por Gilberto Velho na década de 1970 viviam um
“hedonismo com camisa-de-força”, cerceado pelos deveres
face à família, pelo sentimento de pertença a um nome,
pelo zelo compulsório a um capital cultural e financeiro, os
jovens de hoje vivem um “hedonismo calculado” – no qual,
poderíamos dizer, o cálculo permite uma curiosa combinação
do “hedonismo com camisa-de-força“ dos nobres com o
“hedonismo sem culpas” dos anjos. O que dá a medida dos
limites de engajamento no coletivo e na diversão é o projeto
pessoal de cada sujeito, que nunca pode correr o risco de
sucumbir ou sequer de sair do primeiro plano. O cálculo e
o planejamento, o monitoramento permanente de si, estes
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não são dados por agentes externos a si, por uma autoridade
heterônoma; competem, ao contrário, ao sujeito tornado
“medida de todas as coisas”.
DUAS GRAMÁTICAS DE SENSIBILIDADE
PARA O USO DE drogas
Um olhar apressado, desavisado ou mesmo excessivamente comprometido com os “avanços” da contemporaneidade, expressos tanto através da mídia escrita quanto
falada, poderia nos sugerir um diagrama da subjetividade
jovem orientado para um diagnóstico próximo à condição
de ausência de reflexividade. Ou, mais ainda, fragilidade,
superficialidade, inexistência de vida interior, despreocupação
com os aspectos da existência em seu sentido ontológico.

n

o entanto, os resultados da pesquisa em curso oferecem-nos uma
instigante via alternativa para se
pensar a produção, no contexto
contemporâneo, de modalidades de
subjetividade que não parecem obedecer ao crivo negativizador que marca muitas das leituras comparativas, em relação
aos parâmetros da geração jovem das décadas de 1960 e
1970 (Roszak 1972; Martins 2004). Em uma palavra, não se
trata aqui de universos de valores que meramente opõem reflexividade e densidade subjetiva à ausência de reflexividade
e porosidade subjetiva. A pesquisa realizada junto ao grupo
de jovens consumidores de drogas sintéticas permitiu-nos
traçar um conjunto de mecanismos e categorias-chave, que
apontam para uma arquitetura subjetiva cujo raio de ação
assenta-se sobre o que trataremos mais adiante como formas
de discursividade imanente.
O emprego da categoria discursividade atende a nossos
objetivos no sentido de situar de modo não antagônico e
meramente opositivo os dois grandes emblemas geracionais.
O que significa dizer que trataremos aqui de dois universos
discursivos, embora cada um deles se faça acompanhar de
distintas modalidades de funcionamento, processamento
e tradução da subjetividade. A categoria da discursividade
desempenhará, portanto, a função de solda comum aos dois
universos, a fim de melhor evidenciar o eixo de bifurcação
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que se pretende empreender, em seguida, em direção a
ambas gramáticas da subjetividade.
Passaremos a examinar, em primeiro lugar, os testemunhos extraídos de nossos informantes sobre suas experiências
com o universo das drogas durante as décadas de 1960 e
1970. Tal universo terá como ancoragem subjetiva o plano da
discursividade transcendente. Em poucas palavras, por “transcendência” entendemos aqui um conjunto de referências que
atua como uma espécie de pano de fundo explicativo para a
operação de relações de sentido e motivações dos sujeitos
que, em suas biografias, fizeram uso de drogas ao longo das
décadas de 1960 e 1970. A necessária vinculação, que aparece
no discurso de nossos informantes, entre o consumo de drogas e uma visão de mundo mais abrangente, seria o primeiro
passo para se compreender o sentido da transcendência aqui
proposto. Paisagens de fundo, ou mesmo cenários culturais,
políticos, ideológicos e existenciais cumprem a função de
cimentar as gramáticas subjetivas que estão em jogo neste
contexto. Sentir-se criativo, inteligente, ousado, mais livre
em todos os sentidos, mais generoso aparecem indiscriminadamente nos depoimentos de nossos informantes como
exemplos e efeitos propiciados pelo consumo de drogas. A
capacidade de extrair reminiscências daquele período muitas
vezes assume o paroxismo através de narrativas como as
de Maria Inês, sessenta e um anos, para quem aquele era
um “período da inteligência, de pessoas de vanguarda, era
a classe média alta que se produzia, conversava, mas eram
todos complicadíssimos; tudo metafísico”.
No contexto das relações com as drogas, os estilos de
vida hippie, assim como a contracultura como um movimento
de idéias, parecem atuar no contexto das relações com as
drogas como espécies de molduras de endosso para a rede
de percepções dos sujeitos, que faziam da transgressão
um eixo central de suas economias internas. Isto significa
dizer que transgredir, reagir ou se opor a estilos de vida ou
a repertórios de valores de uma outra geração, ou de um
projeto político conservador, expressava um patamar de
significados transcendentes a essas diversas modalidades
de reação enquanto tais. O fundamento da ação, portanto,
inscreve-se aqui como referência-chave. As festas nas quais
geralmente se dava o consumo mais freqüente de cocaína
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são citadas pelos sujeitos como verdadeiras tribunas discursivas. “Todas as questões mundiais eram tratadas nas festas.
Decidíamos os destinos do mundo. Estávamos antenados
com a Europa, Godard, todas essas coisas... Tínhamos um
embate de inteligências”, conta Maria Inês.
Discursividade Transcendente
Ludicidade, diversão, companheirismo, risos, estetização
da existência, autenticidade, natureza. Este primeiro elenco de
expressões serve-nos aqui apenas como uma rápida aproximação com o conjunto de referências acenado por nossos
informantes que passaram pela experiência com drogas
ao longo das décadas de 1960 e 1970. Estas experiências,
contudo, não podem ser classificadas sob o signo exclusivo
da maconha ou do ácido – predominantemente vinculados
ao elenco de noções acima exposto – mas associam ao seu
repertório, também de forma expressiva, a cocaína. A esta
última são conferidas por nossos informantes propriedades
de onipotência, força, performance intelectual, aceleração,
“brilho”, poder, reatividade, exibicionismo, glamour. Além
desses aspectos, a cocaína também é incluída, na fala de
um deles, como um recurso eficaz e “altamente produtivo
na regulação do sono e da fome”. Este era um tempo em
que o contexto de aquisição do produto ainda se encontrava
circunscrito ao âmbito da alta burguesia, como nos reitera
Célia, 49 anos: “era aquela coisa yuppie, de executivos, médicos, advogados, pessoal da bolsa de valores”. Mais do que
isto, tanto a obtenção quanto o consumo eram atravessados
por ambientes envolvidos em uma certa aura de glamour
e exceção, onde morro e tráfico podiam ser considerados
ainda como entidades remotas e excepcionais: “Você não
sabia que tinha droga em tudo quanto é morro, e morro, na
minha realidade de quinze anos, era uma coisa mais distante
do que a África”, conta Vilma, cinqüenta e três anos. Assim,
acompanhamos no depoimento de Vilma esta dimensão tão
longínqua do circuito de obtenção das drogas nas décadas da
contracultura. Tratava-se, em última instância, de um circuito
de elites culturais e intelectuais.
O uso da maconha e a realização de viagens lisérgicas,
por sua vez, trazem mais fortemente o registro do lúdico,
da mudança ou da abertura pessoal, do aparecimento
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das fraquezas, a inclusão da estética hippie e as alusões
recorrentes aos estilos “bicho grilo”. De outro lado, ao
contrário da maconha, o consumo do ácido caracteriza mais
singularmente situações de ruptura muitas vezes sem volta,
conduzindo, como nos lembra Horácio, 60 anos, a uma
“mudança radical”: “Sua vida passava a ser outra, a partir da
experiência com o ácido lisérgico”. Não faz parte de nossos
objetivos uma reflexão depurada e específica das reações
e do impacto diferenciado exercido por cada uma dessas
substâncias para os sujeitos consumidores. Mas, sim, aproximá-las a partir de um conjunto de sentimentos, narrativas
biográficas, fragmentos da imaginação que nos permitirão
estabelecer certas constantes em torno de suas arquiteturas
e organizações subjetivas.

a

pesar das significativas modalidades
de alteração da consciência – em
maior ou menor escala – propiciadas
pelos diversos usos destas substâncias, foi possível criar uma espécie de
terreno comum sobre o qual se alicerçam essas manifestações
subjetivas. Este terreno comum, que atravessa o amplo arco
dessas experiências, remete-se à idéia do projeto existencial
de construção de si. Integra este projeto a noção-chave
da mudança como um valor e como um norte para estas
trajetórias subjetivas. O plano do que aqui convencionamos
chamar de discursivo transcendente nos envia ao primado
comum da valorização do autoconhecimento e da expansão
da consciência como crivos nomizadores, que atravessam tais
repertórios de ação e mapeiam suas visões de mundo.
Maria Inês e Célia traduzem a experiência que tiveram
com a cocaína em termos fundamentalmente existenciais.
Ou seja, a partir de traços e particularidades psicológicas
que estão inscritos em suas trajetórias individuais, as duas
destacam, respectivamente, o papel assumido por esta droga. A grande dificuldade de Célia sempre foi a de lidar com
situações sociais, com muita gente reunida:
“Para mim a cocaína sempre foi uma coisa assim de
social. Uma festa que estava insuportável para mim, se
eu cheirasse, eu conseguia, eu ficava bem na festa, e aí
eu podia ser, sabe, the life and soul of the party 11”.
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Não muito distante desta atmosfera situa-se o depoimento de Maria Inês, que também endossa uma espécie de
efeito compensador da cocaína para desajustes psicológicos
presentes em sua economia interna. Referindo-se aos lugares
da noite em que ela chegava já tendo cheirado cocaína, ela
acrescenta:
“Eu acho que a droga me deu essa função de desrepressão radical, a possibilidade de gerir essa minha
vocação para o ridículo... Era um passaporte para a
liberdade. Para uma realidade fraterna, sem exigências
super-egóicas, sem críticas internas, era lúdico. Para mim,
era um recreio (...) E eu tenho um lado muito moleque,
aquela coisa de surpreender, libertária. E eu exercia e
me divertia muito, confesso que os melhores recreios
da minha vida foram com cocaína. Agora, pro olhar do
outro, eu não incluía o olhar do outro, quer dizer ‘caguei
pra como é que o outro está me olhando’”.

o

mergulho na subjetividade e o adensamento das questões existenciais são
itens que convivem lado a lado com a
atmosfera “vanguardista”, “libertária”
e muitas vezes “anárquica”, termos
constantemente evocados nos depoimentos de nossos
informantes: “Foi quase uma ruptura epistemológica no
sentido de produção de comportamento, atitudes, de leitura
do mundo”, analisa Maria Inês.
Uma “performance uniforme”, é o que muitas vezes se
tenta manter entre aqueles que se servem das drogas e, ao
mesmo tempo, têm de zelar por uma fachada equilibrada
em seu dia-a-dia funcional de trabalho. Esta operação pode
ser metaforizada pela idéia da divisão noite e dia, enquanto
instâncias de conduta separadas e que devem ser administradas de modo a preservar a imagem do sujeito. A tentativa,
relatada por Maria Inês, de manutenção de um certo controle entre a “noite alucinada e fabulosa” e o dia – “quando
era necessário se retomar a normalidade” – aponta para
circunstâncias de ruptura e desequilíbrio. Ou seja, muitas
vezes torna-se impossível para os sujeitos manter a aludida
“performance uniforme”, controlar os efeitos de substâncias
que os tomavam por inteiro, inviabilizando a autonomia
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de esferas não só das temporalidades dia e noite, como
também dos aspectos relacionados ao corpo e à mente. A
noite de Maria Inês passa a interferir em seu dia, provocando
desajustes em sua rotina de trabalho no consultório, onde ela
atende pacientes para terapia. A relação com sua filha sofre
igualmente abalos e fraturas. E ela tem de fazer de tudo para
zelar por sua imagem de mãe.
À necessidade não conquistada de se buscar uma performance unitária, acresce-se também uma certa percepção
sobre o cálculo, que é aqui identificado apenas como parâmetro socializatório para a iniciação dos sujeitos no consumo
da “droga”. Calcular, portanto, faz parte de uma operação
que se restringe à verificação de medidas e dosagens, tanto
do pó quanto do fumo e do ácido, sobretudo entre aqueles
que estão na condição de novatos no grupo de consumidores. Horácio, 60 anos, nos alerta que “a dose para a droga
é fundamental, você não pode despejar em uma fileira
uma quantidade de cocaína maior do que aquela que você
suporta, senão você morre”.
O recurso à maconha e ao ácido inscreve-se de modo
mais evidente na chave das descobertas de si, nos achados
transcendentes e na ênfase sobre o relaxamento. Uma das
versões hoje construídas sobre esses valores é, curiosamente,
a da não-habilitação do sujeito para o mercado de trabalho.
Nas palavras de Horácio, hoje é possível seguir o traçado
da maconha enquanto evidenciando algo muito diverso do
universo lúdico e até mesmo romântico que pautava o grupo
de amigos com o qual ele convivia e partilhava os efeitos da
erva quando jovem. Apesar de, para ele, a experiência com
a maconha ter sido sempre positiva, ele hoje a ela confere
características inadequadas à performance da produtividade.
Uma espécie de contramão frente ao ritmo e as expectativas
aspiradas pelo “mercado” parece estar implícita em sua
declaração:
“O mundo moderno inclui uma disputa de vida,
uma disputa violenta. E a maconha realmente baixa o
seu poder de competição. Sem dúvida alguma. Resta
você saber se vale a pena manter o seu poder de competição e não fumar maconha, ou se você quer ou não
ser competitivo. Ir para o mercado financeiro e ripa na
chulipa, não pode fumar!”
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Complementando sua visão sobre o privilegiamento
do traçado existencial nas experiências de sua geração com
a maconha, Horácio enumera valores tais como mudança
pessoal, exposição das fraquezas, abertura de si. Valores que
contribuiriam para processos mais amplos de expansão da
consciência e ampliação da mente:
“As pessoas se abriram mais, disso não há dúvida,
de que as pessoas se abriram mais, as fraquezas apareceram mais. Deu uma abertura, uma disposição de
consciência mesmo que houve. Alguma houve, não sei
em que nível.”
O misticismo é outra modalidade de expressão da relação
dos sujeitos com as drogas, sobretudo quando se trata das
viagens lisérgicas. O “mistério da Santíssima Trindade”, assim
como a relação com o budismo aparecem, respectivamente
nas falas de Horácio e Célia, assinalando o ganho extremo
da ampliação da percepção oriundo dessas viagens. Horácio
refere-se à experiência que teve com uma espécie de “guru
do ácido” da sua época, cuja influência marcou fortemente
sua geração de amigos:
“Quando ele falava tudo era místico, basicamente. É
difícil você passar isso para uma pessoa. Um experiência
desse nível é quase como uma experiência de fé, é
você acreditar se existe ou não o milagre da Santíssima
Trindade. Ou você acredita ou não acredita. É difícil
isso. Você não passa uma experiência dessas. Eu não
sei como, sei lá.”
Célia integrou ao seu cotidiano a relação com o budismo,
que, segundo ela propicia ainda maior abertura do universo
da percepção:

O

“A viagem de LSD é uma coisa fantástica. Já naquela época eu achava fantástico, e hoje em dia eu
analiso à luz do budismo e eu acho que ele abre a tua
percepção. Não só à luz do budismo, mas em função
do budismo eu fui estudar física quântica, e à luz da
física quântica você percebe que o que você vê com
LSD, você não tá vendo coisas, você está vendo as
coisas de outra forma, porque essa forma que elas têm
é uma ilusão. Mas já na época eu tinha percepções
de como aquilo te altera. Por exemplo, por que você
vê o rosto de uma pessoa em movimento? Porque a
matéria não é sólida. Nossos olhos enxergam ela como
sólida, mas ela não é. A sensação de sair do corpo,
de se olhar de fora, e no meu caso a que mais me
marcou foi uma que, quando eu subi, eu me olhava
de baixo e me via com 90 anos, toda enrugada. E
essa imagem eu tenho muito clara, tem imagens que
ficaram muito claras”.

a

“expansão da percepção” é capaz de
reunir, em torno de seu eixo, uma
grande amplitude de estímulos,
sentidos e significados atribuídos
pelos sujeitos à sua interação com o
universo das drogas. Da maconha ao ácido, inúmeras são
as experiências propiciadoras do “aumento da apreensão
da percepção”, como nos demonstra Célia. Em uma de
suas investidas ao chá de cogumelo, ela se recorda da
recomendação dos “índios mexicanos” sobre a administração desta substância: “Tome numa situação relaxada,
num ambiente tranqüilo, olhando o verde, porque ele vai
fazer você manifestar aquilo que está dentro de você”.
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Discursividade Imanente
Quando toma “bala”, Rafael, 25 anos, se transforma
em “uma gralha completa”: “Principalmente depois da
onda. Porque, quando a onda começa a descer, eu viro
uma gralha, não calo mais a boca, fico falando cinco horas
seguidas”.
As reações de Amanda, 22 anos, quando sob o efeito
do ecstasy, em muito se aproximam desta atmosfera regida
pelo domínio do fisicalismo (Ortega 2003; Bezerra Jr. 2002)
e pela ênfase na expansão motora, afetiva e material dos
sujeitos. A primeira coisa que acontece com ela é “correr
como um coelho”. Amanda nos revela que não consegue
parar quieta, distribui abraços e, além disso, faz algumas
exigências aos amigos:
“Adoro que a Ana mexa na minha mão. A Carol,
gosto que ela mexa no meu cabelo. Tem um pouco isso.
Adoro abraçar a Priscila, sabe? São coisas assim, mas
é totalmente corporal, sua percepção de mundo não
muda. O lugar do seu corpo no mundo, o jeito como o
seu corpo está no mundo, sua percepção corporal é que
muda. O que você está vendo é o que você está vendo.
As pessoas que estão ali, estão ali.”
Nos processos subjetivos guiados pelo mecanismo da
discursividade imanente o corpo inscreve-se como agente
e suporte relativizador da transcendência, como conduto
chave para o acesso à experiência presentificada: “Você está
ali como jamais esteve”, diz André, vinte e quatro anos. Esta
afirmação de André, referindo-se aos efeitos da experiência
da ingestão do ecstasy sobre suas emoções, converte-se em
um quase axioma para a inteligibilidade desta imanência. Em
seus depoimentos, nossos informantes aludem a imagens
e recursos explicativos invariavelmente fisicalistas, onde a
dimensão corporal permite-nos inferir sobre uma espécie de
subjetividade encarnada, parafraseada por expressões como:
o “cérebro como um cebion”, formigamento, dormência,
efervescência, “derreter”, falar, tocar, “chegar nos outros”,
“ficar para fora”, “ficar exposto”, dançar, ficar sentado, suar
e “fritar”. Vinícius, 30 anos, não economiza referências a
expressões atravessadas pelo mesmo limite do fisicalismo
quando se propõe a descrever suas reações pessoais ao
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ecstasy: “campo sensorial aflorado”, “sensação de sono”,
espreguiçar, bocejar, percepção do maxilar “travado”,
contorção de músculos, tensão muscular, “sensação de
aquecimento e fritura”.
O corpo, enfim, introduz-se como tribuna, como sede
das fruições e energias extraídas da interação dos sujeitos
com as substâncias, apontando para o distanciamento dos
processo de valorização da expansão da percepção e da busca
do autoconhecimento como patrimônio existencial. O efeito
do ecstasy, para Alice, 27 anos, é “corporalmente gostoso”:
“E você fica sentindo a batida da música. E tem isso
no eletrônico, as batidas que reverberam. E é muito
legal, reverberar no osso. E eu fico com um sorriso, sou
a pessoa mais sorridente do mundo...”

s

e retomarmos aqui o padrão da
valorização do autoconhecimento e
dos processos de expansão da percepção tão marcadamente vigentes
na visão de mundo de nossos entrevistados das décadas de 1960 e 1970, algo de novo parece
se esboçar. Não se trata, como já foi sublinhado, de vácuos
ou ausências de processos reflexivos – outrora ancorados
no mecanismo-chave da transcendência –, mas sim de uma
outra ordem de sentidos, que concorrem para um outro
padrão de construção de si. Seus ingredientes básicos, neste
último caso, são dados predominantemente pela ênfase na
práxis, pelo caráter nitidamente instrumental das ações, e
pela valorização pontual da noção de enquadramento nas
economias subjetivas situadas nos espaços e nos contextos
adequados. Esta operação – cujo traçado prático acompanharemos em seguida – é capaz de aprofundar e avançar sobre
a compreensão de uma arquitetura subjetiva, regida pelos
princípios da discursividade imanente. Trata-se de um estilo
de discursividade cujo comando obedece às coordenadas
gerais de um princípio norteador central: o cálculo.
Deliberar sobre destinos e gerenciar performances – cuja
mola-mestra é dada pelo enquadramento – são noções que
dizem respeito tanto ao agendamento de compromissos
profissionais, aos cuidados com o corpo e com a saúde, às
viagens de lazer, às provas na universidade, quanto ao con-
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junto de medidas que devem ser acionadas para a garantia
do bem-estar nas interações com o universo das drogas. É
tudo uma questão de enquadramento e ajuste eficiente às
ocasiões, contextos e condições que possibilitem aos sujeitos
a garantia do melhor resultado. Ou seja, para nossos informantes consumir ecstasy ou outras substâncias psicoativas
é algo que não se descola nem se dissocia de uma agenda
pragmática de arregimentação das tarefas cotidianas, entre as
quais se situam o trabalho, a universidade, exercícios físicos
realizados na academia de ginástica, esportes radicais etc.
O que importa, portanto, é a gerência, a expertise de saber
controlar, dosar, focar o alvo que interessa no momento. Tal
gerenciamento pode ser acompanhado no interior da própria
relação dos sujeitos com as substâncias. É o que se observa,
por exemplo, através da idéia de “fuga controlada”, expressa
por Alice, 27 anos, ao destacar que na sua administração do
ecstasy ela obtém “um escape dentro do cotidiano”.
A mesma índole pragmática se reproduz nas modalidades de percepção evidenciadas pelos sujeitos quando
administram em suas vidas, de modo igualmente indiferenciado, remédios e o ecstasy. Longe de identificar a “onda”
proveniente do ecstasy a contatos com o “nirvana”, Bernardo,
29 anos, alerta-nos para o fato de que “tomar bala é para se
sentir feliz quimicamente”. E ainda acrescenta:
“Porque eu acho que a gente tá num momento na
vida que a felicidade real de vez em quando não é... falta
alguma coisa. Eu acho que se você tem uma coisa... A
gente toma remédio. Se sentir dor, tem antiinflamatório.
Se sentir dor de cabeça, tem aspirina. A bala é exatamente
isso: quero ficar feliz, vou tomar uma bala”.
A “fórmula da felicidade” também está presente no
conjunto de combinações de substâncias de que Alice faz
uso, adaptando-as ao seu registro pessoal de bem-estar: um
ripped fuel 12, um shot de tequila, uma dose de whisky e uma
cerveja que ela levava na mão, ao sair de casa. Chegando
ao local de encontro para dançar, ela calculava tomar, no
máximo, mais três cervejas.
Esta tênue fronteira hoje existente entre as substâncias
ilegais como o ecstasy e o amplo manancial de substâncias
farmacológicas consideradas legais pode ser acompanhada
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através do modo pela qual Alice monitora sua prescrição.
Sua dose ideal de ecstasy é um “quarto e mais um quarto”.
Antes de descobrir sua medida exata, ela costumava tomar
somente “um quarto”, chegando a testar a medida de meio
comprimido. Quando ingeriu esta última medida, ficou “duas
horas doida e depois passou”. Ela nos reitera que não gosta
de “comprimidos que vêm com muita anfetamina” e, em
seu caso particular, como também não gosta de tomar água
quando faz uso do ecstasy, encontrou nos dois quartos de
comprimidos, tomados com intervalos marcados, a solução
para não ter uma “pancada forte”. Em suas palavras:
“Prefiro um quartinho que, com certeza , vai bater.
Vai bater muito leve, demora um pouquinho, mas bate.
Daqui a pouco, tomo mais um quartinho, fico ótima. No
dia seguinte, estou ótima, sabe? Então eu prefiro esse
tipo de gerenciamento. Acho que é isso.”

a

automedicação inscreve-se como
mais um índice de extensão dos
efeitos de um saber médico que
parece se transferir para a órbita de
competência de nossos informantes,
caracterizando mais uma evidência do esmaecimento das
fronteiras a que fizemos referência. A aceleração de um
conhecimento sobre a química e o funcionamento corporal, que é acionada pelos sujeitos entrevistados, além do
caráter asséptico, limpo e higiênico, de fácil e ágil transporte
como o do ecstasy, são elementos que contribuem para
esta espécie de eco reiterativo do saber médico. O ecstasy,
nos diz Alice,
“inicialmente tinha até heroína dentro, o que é
excelente. Deixava o corpo muito mais mole. Hoje em
dia, ele fica muito mais trincado. Costumo também usar
ripped fuel, que é um composto que vende em farmácia,
supostamente ‘natural’, mais para a manutenção de
ânimo, porque eu acordo cedo e faço muita coisa”.
Existe, por conseguinte, entre os consumidores de
ecstasy, um patamar de difusão do saber médico que consiste na extração de fragmentos deste último por parte dos
sujeitos, que passam, por sua vez, a administrá-lo para suas
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vidas em prol da aquisição de um permanente bem-estar. Na
visão de Bernardo, o bem-estar, em termos ideais, poderia
até ser obtido sem substâncias químicas. Mas, sublinha ele,
“a gente tá vivendo uma época sintética. Então, temos isso,
[referindo-se ao ecstasy] e pode trazer felicidade. Por que não
tomar?” Um amigo dele de São Paulo, grande entendedor
de tipos e efeitos de “balas”, sugere-lhe a Don´t stop13. “É a
sua cara!”, diz o amigo, “pra você que gosta de fritar e não
de derreter, esta é ‘a bala’!”. As balas costumam ter edições
limitadas, reconhecidas por nomes e desenhos gravados na
superfície dos comprimidos, e parte da expertise dos sujeitos
é medida também pelo domínio dos efeitos que cada uma
pode trazer, associados à composição diferenciada. Assim,
enquanto algumas, supostamente com mais anfetamina,
funcionam melhor para quem gosta de “fritar” e “ferver” – o
efeito expansivo e eufórico, que precisa ser “gasto” na pista
de dança – outras, menos misturadas, proporcionariam um
maior efeito de “derreter” – relaxante, o “derreter” deixa o
corpo “mole” e “largado”, os olhos podem virar; é associado
geralmente ao momento final da “onda”, quando os corpos
já pedem o descanso dos pufes espalhados, na pista lounge,
para o chill out.
Para concluir, recorremos aqui à experiência da bad
trip. Enquanto experiência limite, ela nos servirá de foco
comparativo para as duas gerações. Ou seja, para o modo
pelo qual cada uma delas gerencia esta condição, em sua
interação com o cenário das drogas.

e

ntre as diversas modalidades de enquadramento existentes no repertório
de competências dos consumidores
de ecstasy, lidar com a bad trip é uma
circunstância que os põem à prova. Ela
pode ser encarada como algo que surpreende o sujeito de
modo imprevisto e inesperado, pois este, em geral, recorre à
substância química para lhe propiciar felicidade e bem-estar. Por
isso mesmo, entrar em uma bad trip soa como algo próximo
a perder a linha, ou ainda a um desajuste frente às dosagens e
combinações químicas que compõem o seu cardápio pessoal:
“Minha primeira bad trip foi numa terça-feira de
carnaval. Eu já tinha perdido toda a linha do mundo,
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era o último dia. Assim, serotonina zero na sua cabeça.
Tomei uma ‘bala’ e fez o inverso: em vez de ser aquela
coisa ‘OOUUU’, foi totalmente introspecção, comecei a
me achar um lixo, comecei a me achar um cara tosco, que
eu tava totalmente errado na vida, que era um merda. E
eu não conseguia. Eu falava: ‘Bernardo, isso é uma onda
de bala, isso é uma onda de bala, não pode ser verdade
isso’. Eu não conseguia de jeito nenhum, comecei a
chorar, a chorar, a chorar... Na hora eu sabia, sabia que
aquilo ali estava sendo causado por uma química, mas
essa química eu tomo para me dar felicidade, não pra
me dar tristeza. Foi quando eu percebi, foi a primeira vez
que eu percebi que estava pegando pesado de bala.”
(Bernardo, 29 anos)
“Uma bad trip dessas de livro”. É desta forma que Maria
Inês, 61 anos, se remete no tempo à “pior experiência” da
sua existência. Importa ressaltar, neste contexto, a aguda
dimensão de descontinuidade e ruptura evidenciada em seu
discurso. Nele é possível acompanhar a condição limítrofe
entre vida e morte, que tem lugar já na primeira experiência
que ela travara com o ácido:
“Tive pavor. Se eu tivesse uma arma, se eu tivesse
uma arma eu teria me matado pra sair daquilo. Eu tive
uma experiência de ácido com alucinações que eram
tão verdadeiras. Apavorante. E coisas tão engraçadas,
se é que há. E eu te via como eu estou te vendo aqui:
alucinação psicótica. Eu me vi amarrada como uma
bruxa, sendo queimada, com inquisidores. Tudo muito
concreto, com inquisidores. E por aí vai, várias alucinações. Não sei o que foi. Eu comecei a entrar em pânico
e eu dizia assim: ‘eu não posso perder...’. Eu tinha que
fixar dentro de mim uma imagem de alguma coisa
concreta que me pertencesse. Minha mão, por exemplo.
Eu não posso perder a imagem da minha mão, se eu
perder a imagem da minha mão, eu entro, eu aí eu
vou.... Então eu estabeleci, eu tinha um elo tenuíssimo
que me mantinha com a mínima noção de que aquilo
não era o que eu estava vigiando, mas era tênue como
um fio de cabelo. Entre isso e um fuzilamento, não há
dúvidas: pode atirar.”
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Ambas situações apontam para distintas formas de se
lidar com a condição instalada pela bad trip na trajetória de
nossos informantes. Elas são reveladoras, no primeiro caso,
da métrica da competência e do tipo de cálculo agenciado
pelos indivíduos na administração de suas agendas com a
droga. Algo, no entanto, escapou na equação de Bernardo
para lidar com a química na expectativa de devolução imediata do prazer e do bem-estar. A obtenção de um resultado fora
do que era esperado por ele não anula, contudo, o formato
de suas expectativas enquanto conduzidas pela busca do
melhor desempenho: tomar a pílula para trazer felicidade. É
interessante sublinhar, neste sentido, que o que ele identifica
como bad trip é um efeito introspectivo, que o fez refletir de
maneira dolorosa sobre si, considerar-se “um lixo”: nada mais
inadequado para um contexto de festa e alegria. Para Maria
Inês e outros de sua geração, a introspecção e a investigação
do eu eram justamente o que se buscava; a bad trip não
era dada pelo encontro consigo, mas pelo medo da morte
neste enfrentamento.
Pânico, alucinações, abalo psíquico e a quase chegada
aos limites da morte configuram o estado de espírito que
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envolve e parafraseia o labirinto de horrores que assoma
às lembranças de Maria Inês, a experiência da bad trip.
Para outros de nossos entrevistados da mesma geração,
a bad trip aparece também envolta na quase-morte, na
sensação de que seria “sem volta”. Como diz Célia, 49
anos,
“quando você abre as portas da percepção, você abre
mesmo. A minha sensação é que eu ia morrer, aliás, eu
preferiria morrer. Esse meu amigo que eu falei, ele fez
uma viagem sem volta. Ele voltou de Londres direto pra
um sanatório. A viagem do ácido, você não controla ela.
Se começar a ficar uma coisa assustadora, o medo só
vai aumentando tudo e a sensação que dá é que você
nunca mais vai achar o caminho”.
Alquimias pragmáticas e paisagens existenciais: duas
simbologias de imaginário, dois diagnósticos de época que
aqui resumem de modo conclusivo a contribuição deste
estudo para o aprofundamento de gramáticas subjetivas
geracionais, em suas complexas e desafiadoras interações
com o universo das drogas.
misabel@candidomendes.edu.br
feugenio@candidomendes.edu.br

Notas
1. Cumpre aqui estabelecer um contraste entre o enfoque específico deste trabalho e a cena eletrônica mais ampla. Nossa pesquisa concentrou-se no circuito
urbano carioca de clubes e festas, não abrangendo, portanto, o circuito dos
festivais de longa duração, via de regra realizados em ditos “paraísos naturais”,
locais afastados da cidade, como fazendas, sítios ou praias pouco exploradas
como destino turístico mainstream. Tampouco fizemos trabalho etnográfico
em outros estados do país; fora do Rio de Janeiro, estivemos apenas nas duas
últimas edições do Skol Beats (em abril de 2004 e abril de 2005), considerado
uma das principais festas da “cena” brasileira, realizado na cidade de São Paulo,
com duração de um dia. Tivemos acesso à dinâmica dos grandes festivais
através de depoimentos de muitos dos jovens que entrevistamos, que além
de freqüentar a cena urbana, também relataram experiências de “viajar atrás
da festa”. A partir destes dados, podemos dizer que muitas das reflexões que
desenvolvemos aqui sobre cálculo, controle e competência também podem se
aplicar ao universo dos festivais, embora este seja mais voltado para o estilo de
música eletrônica trance e mais informado por uma estética “neo-hippie” e por
seu conjunto de valores. Foge ao nosso enfoque, contudo, questões específicas
sobre a vigência de um discurso “transcendente” que poderia ser encontrado
nesse setting. Nesta mesma coletânea, o trabalho de Coutinho dedica-se mais
especificamente a pensar os festivais de longa duração.
2. O termo em inglês para “códigos de vestuário” é o utilizado pelos freqüentadores da cena.
3. O termo indie é uma referência econômica para “independente”, e é
usado tanto para adjetivar as bandas de rock do circuito dito “alternativo”
quanto como nomenclatura para seus fãs e adeptos. É usual também para
adjetivar a estética (de vestimentas, acessórios e cortes de cabelo) cultivada
por estes sujeitos, geralmente marcada pelo uso de tênis All Star e por roupas
e maquiagens de tons escuros.

4. A “cultura do ecstasy”, claro, é um dos muitos lugares que se poderia
elencar como “bons para pensar” estes valores. Quando nos referimos ao seu
aspecto emblemático não queremos dizer que ela seria a única a se nutrir desta
orientação pela competência e pelo cálculo; ela é emblemática, ao contrário,
justamente por compartilhar este “atravessamento” com outros grupos e outros
investimentos contemporâneos, alguns inclusive aparentemente muito distantes
de seu repertório, como por exemplo a cultura da “qualidade” e dos “recursos
humanos” na administração de empresas ou a categoria de “terceira idade”
que vem se firmando como preferencial à idéia de velhice.
5. A tese de doutoramento de Gilberto Velho, Nobres e Anjos. Um estudo
sobre tóxicos e hierarquia, defendida em 1975 e somente publicada em 1998,
por conta de toda uma preocupação em assegurar o sigilo da identidade
dos informantes em contexto de ditadura militar no país, constitui-se como
importante referência para uma antropologia urbana dedicada a pensar
o consumo de drogas e, mais amplamente, questões ligadas ao controle
social na injunção entre “norma” e “transgressão”. Velho reflete sobre o
consumo de drogas como componente do estilo de vida e da visão de
mundo de dois segmentos jovens das camadas médias, no lendário cenário
da Ipanema dos anos 70. Para os nobres, grupo entre vinte e cinco e trinta
anos que comporia a “aristocracia de espírito” do que o autor chama de roda
intelectual-artístico-boêmia carioca, a experiência com drogas – maconha,
cocaína e, de modo mais eventual, ácido lisérgico –, articulada à psicanálise, é
fortemente atrelada à mudança como valor máximo, à crítica da geração dos
pais e a um imperativo de promover na própria biografia uma “libertação” da
cuca (a expressão da época para referir-se à, digamos, dimensão mental e
psicológica dos indivíduos). Há entre eles, contudo, o desejo de crescimento
profissional, bem como a manutenção da marcação explícita das distinções
de gênero – e estes ingredientes têm de conviver, não sem conflitos, com
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a criatividade e a liberdade como tônicas discursivas predominantes. Este
é o principal ponto de diferença dos nobres para os anjos. Em média dez
anos mais jovens, os anjos bem poderiam ser filhos ou ao menos irmãos de
nobres. Cresceram em um cenário familiar já profundamente afetado pelo
entorno da “contracultura”, o que dá margem para toda uma reflexão do
autor sobre conflito e geração. Entre eles, as drogas – a maconha aparece
como carro-chefe, e a cocaína e o ácido em menor proporção, em parte
cedendo lugar para remédios como o Mandrix (indutor do sono, hoje fora
do mercado) – também compõem um estilo de vida, no qual se integram
a praia, o surfe, a música e a flexibilização das distinções de gênero, tanto
estética (meninos de cabelos compridos, por exemplo) como comportamental
(valorizam-se aí relações mais instáveis e menos exclusivistas, bem como
a iniciativa feminina). Há, contudo, menor preocupação com a vida em
extensão: o abandono da escola é freqüente, o desejo de investir em uma
carreira profissional não surge como questão, e tampouco aparece, como
valor, o cultivo de uma postura política crítica.
6. Com esta afirmativa referimo-nos ao privilegiamento de fundo da ruptura
como ideal, majoritariamente vigente no repertório discursivo de então.
Dizer que a ruptura se fez aí valor orientador das condutas é sublinhá-la
como afetação predominante a compor uma visão de mundo; não significa
dizer, contudo, que todos foram igualmente afetados, nem tampouco que
todos efetivamente tenham rompido com os valores e comportamentos
que se dispunham a criticar. Do mesmo modo, quando argumentamos
que contemporaneamente a continuidade e a extensividade constituem
para o grupo estudado valores englobantes e, com elas, a competência
em gerir-se passa a dar a medida do comportamento ideal, não queremos
com isso dizer, obviamente, que todos sejam “competentes”. Atesta-o a
própria existência de campanhas de “redução de danos” voltadas aos
consumidores de ecstasy, como, por exemplo, a desenvolvida pela Ong
Amigos da Música Eletrônica (AME). O personagem desta campanha,
chamado sintomaticamente de “Sem Noção”, é justamente aquele que
teria fracassado em administrar-se de modo competente, excedendo-se
no consumo do ecstasy ou nas combinações deste com outras substâncias,
atrapalhando a “harmonia” da festa, provocando brigas ou passando mal.
O “Sem Noção” é, como se vê, desenhado para ser um retrato de tudo
o que não deve fazer o sujeito competente – aquele capaz de ajustar
adequadamente sua balança de incrementos e danos. Diz a campanha:
“Noção, não saia de casa sem ela”.
7. O termo, referência econômica a positive vibrations, é usado para adjetivar
lugares e pessoas. Equivaleria, grosso modo, ao “astral”, ao “clima” ou à
“energia” de alguém, ou da atmosfera mais ampla da festa. É na confluência
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da música considerada de qualidade, da adequada decoração do ambiente
e dos corpos dos presentes, e do comparecimento das pessoas “certas”
(os amigos e, de um modo geral, um contingente de pessoas “bonitas” e
“alegres”) que se articula a “boa vibe” de um evento. Diz-se que um lugar
tem uma vibe “ruim” ou “caída” quando se diagnostica, em algum nível,
desarmonia entre um ou mais dos ingredientes da “boa” festa.
8. A expressão é usada para referir-se a uma conduta “exagerada” ou “excessiva” no consumo de substâncias, dissonante da proposta geral de equilíbrio.
A medida do exagero não é fixada na dose, mas sim dada pela capacidade
do sujeito para administrá-la em si: desde que se mantenha “lúcido” e “sob
controle”, alguém pode ingerir qualquer combinação de substâncias, em
qualquer dosagem, sem receber por isto a censura dos pares.
9. Ferver ou fritar são termos acionados para se referir ao ápice do efeito do
ecstasy (sozinho ou combinado com outras substâncias) na confluência com
a música. Assim, a pista de dança “ferve”, aquele que é um freqüentador
assíduo é dito “fervido”, as festas são consideradas lugar para a “ferveção”.
O termo “jogação” e seus derivados, como “jogado” e “se jogar”, seguem
uma linha similar de entendimento. Por sua vez, a faixa de freqüência que
se experimenta quando a “onda” da bala começa a “baixar” é descrita
por um elenco de termos formulados a partir do verbo derreter. Se por
um lado muitos entendem o “fritar” e o “derreter” como dois momentos
em geral sucessivos do efeito do ecstasy, outros tantos se referem a balas
que fazem “fritar” mais do que “derreter”, ou vice-versa, em função de sua
composição variada.
10. Entre os jovens, o ecstasy é chamado de bala ou E, enquanto o ácido
é referido como doce.
11. “A vida e a alma da festa”.
12. Vendido em farmácias, o ripped fuel é um composto estimulante, usado
para “dar energia”, geralmente mais associado ao contexto das academias
de ginástica.
13. As balas, sintetizadas em laboratório em “levas” de quantidade limitada,
sempre chegam ao mercado e são comercializadas sob nomes os mais variados (que em geral fazem referência a marcas de produtos ou a expressões
em inglês), através dos quais dealers e compradores negociam as mais
cotadas, de acordo com as características atribuídas a cada “edição” (se
proporcionam mais o “fritar” ou o “derreter”; se são “fracas” ou “pancadas”
etc). É notória na fala dos entrevistados a menção constante a edições que
“deixaram saudades”, já que nunca mais circularam no mercado, como a
“Picasso”, a “Smiley” ou a “Victor Hugo”.
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E

ste ano a tela do cinema ganhou uma
adaptação competente e vigorosa do belo
quadrinho de Frank Miller batizado “300”.
A história traz ao grande público uma parcela importante do conflito entre gregos e
persas ocorrido em 480 a.C. Mas para manter a narrativa
circunscrita ao combate terrestre e o destemor espartano,
Frank se viu obrigado a dar um grande salto na cronologia
dos embates. Reuniu em tons avermelhados e sombrios
a campanha das Termópilas e encerrou com a batalha de
Platéia – de fato separadas no tempo por quase um ano.
No ínterim está a epopéia que virou o jogo a favor dos
gregos – a batalha da ilha de Salamina.
Enquanto Leônidas, rei dos lacedemônios, lutava para
conter os persas no desfiladeiro das Termópilas, a parcela
decisiva da história ganhava seus primeiros contornos a
70 quilômetros dali. Na localidade de Artemísio, na ilha
de Eubéia, uma armada grega de pouco mais de 300 navios se punha em marcha para deter uma força com mais
que o dobro do seu tamanho. Os dois lados utilizavam a
trirreme, a “senhora da guerra” da antiguidade clássica.
A trirreme era um navio de aproximadamente 35
metros de comprimento, tripulado por 200 homens e movido a vela ou remos. Em seu perfil estreito e elegante se
acotovelavam 170 remadores, distribuídos em três linhas
de remos de cada bordo. Os homens da bancada superior
eram chamados de tranitas, os da bancada transversal
de zeugitas e os posicionados mais abaixo de talamitas.
A proa acomodava um esporão de bronze, firmemente
afixado na altura da linha d’água. Com ele era possível
golpear navios adversários na tentativa de romper seus
cascos e assim fazê-los naufragar pelo conseqüente alagamento dos porões.
A tripulação contava com apenas 16 marinheiros. Este
pequeno grupo era responsável por tarefas especializadas,
como o manuseio das velas (usadas somente nas travessias), a condução da navegação, a manobra do navio e a
gerência do penoso labutar dos remadores. Dez soldados
de infantaria e quatro arqueiros completavam a tripulação,
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investidos da missão de proteger os remadores (que não
portavam armas) e rechaçar qualquer tentativa de abordagem, especialmente no momento em que a trirreme
fincava o seu esporão no costado inimigo.
O combate deste modo se dava como uma dança mortal. Trirremes buscando atingir com seus esporões as partes
mais frágeis dos adversários (popa e lateral) e manobrando
para evitar possíveis contra-ataques. O engajamento de
proa contra proa eram desaconselhável já que o resultado
do impacto entre duas áreas igualmente reforçadas teria
resultado imprevisível e provocaria danos mútuos.
Outra possibilidade tática era manobrar para destruir
uma fileira de remos do adversário, passando bem junto
à sua lateral. Os estragos seriam notáveis, na medida em
que não só os remos seriam partidos como também os
remadores sofreriam graves ferimentos. Privada de seu
principal propulsor, a trirreme tornava-se um alvo fácil.

D

e um modo ou de outro, trirremes necessitavam de espaço para acelerar e desferir seus
golpes mortais. De 1987 a 1994 a trirreme
experimental Olympia, construída sob os auspícios da
Marinha Helênica, mostrou-se capaz de guinar 180º em
dois minutos, perfazendo uma volta de apenas 60 metros
de diâmetro. Um feito que comprova a boa manobrabilidade das trirremes. Todavia a velocidade observada caiu
1
pela metade . Assim, para manter a velocidade e, por
conseguinte, a energia cinética necessária ao emprego
do esporão, os timoneiros decerto guinavam mais suavemente, perfazendo raios de giro maiores, de mais de cem
metros. Para um engajamento bem-sucedido era preciso
considerável habilidade e noção espacial do timoneiro e
do comandante.
Em desvantagem numérica, os gregos deveriam
buscar o combate em regiões estreitas de mar, onde
armadas muito grandes não teriam espaço para evoluir
1. J. S. MORRISON, J. F. COATES e N. B. RANKOV; The Athenian
Trireme, The History and Reconstruction of an Ancient Greek Warship
- Cambrigde, Cambrigde University Press - 2000, pág. 261.
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em formação e atacar com a plenitude de suas forças. E
assim eles fizeram sob o comando de um homem astuto
e perspicaz chamado Temístocles.
Atenas era a cidade que mais contribuíra com navios
para armada que se dirigira a Artemísio. Temístocles não
só comandava esta parcela significativa da força como
também fora o homem que arquitetara a sua construção.
Anos antes, quando a cidade se engalfinhava com sua
vizinha potência naval (Égina), Temístocles convenceu os
atenienses da necessidade de contribuir para a construção
e manutenção de uma marinha respeitável, utilizando as
riquezas advindas das minas de prata de Lauros.
Contra Égina esta força de fato nunca foi usada. E os
eginetas, a contragosto, cerraram ombros em Artemísio
com seus antigos rivais. Era premente unir forças diante
da ameaça devastadora de Xerxes, sucessor de Dário e sua
longa lista de aliados. Entre as 1.207 trirremes do soberano formavam esquadrões egípcios, fenícios e de povos
de origem grega subjugados pela expedição invasora
(Tabela 1)2.
Os persas propriamente ditos não possuíam trirremes
e contribuíram essencialmente com um reforço de infantaria embarcada. Tal “reforço” não pode ser entendido como
verdadeiramente eficaz, pois infantes de tropas genuinamente terrestres não se adaptam facilmente às vicissitudes
do combate sob um convés balouçante. É bem provável
que alguns deles sequer tenham visto o mar alguma vez
na vida antes de se incorporar na expedição persa.
2. HERÓTODO, História; São Paulo, Ediouro, 2001, pág. 798.
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H

eródoto, o historiador basilar da guerra, corrobora esta percepção abordando o estado de
espírito dos persas após um dos dias de batalha no mar: “e logo ao cair da noite sobreveio uma forte
chuva, que se prolongou até o dia seguinte, acompanhada
de terríveis trovões. As vagas e o vento levaram até Afetos
os corpos dos soldados mortos em mistura com destroços
dos navios, que vieram encalhar junto à proa das outras
embarcações, embaraçando o movimento dos remos. Os
soldados persas, apavorados com o ribombar dos trovões,
esperavam morrer a qualquer momento. Por que provações
não passaram eles! Mal haviam se refeito de um rude combate, e logo uma chuva impiedosa os fustigava, trovões e
relâmpagos deixavam-nos transidos de medo”.
Afetos era a localidade onde estava estacionada a
força naval invasora, em suporte direto aos exércitos de
Xerxes nas Termópilas. A pouco mais de dez quilômetros
dali, do outro lado do canal formado pela ilha de Eubéia
e o continente, Temístocles mantinha seus duzentos e
setenta e um navios reunidos, à espera de oportunidades
para combater dentro dos termos a que se propunha. O
comando oficialmente estava depositado nas mãos do
espartano Euribíades, pois que “um comandante espartano” foi a precondição imposta pelas cidades gregas para
compor com Atenas a força de coalizão.
Na costa da Magnésia, antes de chegar a Afetos,
quatrocentos navios persas haviam perecido, vítimas de
uma tempestade. Quinze ficaram desgarrados da força
principal e ao adentrarem pelo canal tomaram como força
amiga os navios gregos concentrados em Artemísio, assim
rumando para lá. Quando se aperceberam do equívoco, já
era tarde demais e Temístocles caiu sobre eles, pondo os
tripulantes a ferros e submetendo-os a interrogatório.
Ainda assim, quase 800 navios chegaram a Afetos. E
a despeito do grande naufrágio os persas permaneceram
convencidos de que a vitória se avizinhava. Resolveram
enviar uma parcela de suas trirremes para contornar a
ilha da Eubéia e cercar os gregos, obstruindo a rota de
uma fuga eventual para Atenas. Desejavam aniquilar os
helênicos de um só golpe, mas só o fariam quando o
esquadrão destacado estivesse em posição.
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Alertados da manobra inimiga por espiões nativos,
os gregos confabularam e decidiram permanecer em
Artemísio, conservando a energia dos seus remadores até
que a força que circunavegava a Eubéia se apresentasse
para o combate – fato que nunca aconteceu. Navegando
em mar aberto, todas as 200 trirremes foram engolfadas
por uma tempestade (na verdade uma extensão do mau
tempo observado nos dias anteriores) e se espatifaram
junto às costas desabrigadas da ilha.

N

ão tendo notícia do esquadrão persa, os
gregos assumiram a iniciativa das ações e se
puseram a fustigar os adversários em Afetos,
realizando um ataque próximo ao horário do pôr-do-sol.
Na antiguidade era costume não combater à noite, pois os
sinais visuais (bandeiras, reflexos de luz) eram importantes
recursos utilizados para coordenar as ações e identificar
os oponentes. Temístocles sabia bem que o combate seria
rápido, dado que a escuridão separaria obrigatoriamente
as forças em litígio. Sobre esta batalha, disse Heródoto
com propriedade: “Os generais e os soldados de Xerxes,
vendo os gregos aproximarem-se em tão reduzido número, consideraram-nos insensatos e preparam-se para
recebê-los, certos de que desbaratariam facilmente a todos,
dando-lhes dura lição.”3
De forma perspicaz os gregos concentraram esforços
numa das alas persas, obtendo sucesso surpreendente.
Trinta navios adversários foram tomados com maestria,
sem que a marinha helênica sofresse revés, o que ratificava
o valor da postura tática assumida por Temístocles. Antidoro de Lemnos, até então a serviço de Xerxes, desertou
na ocasião, juntando-se à coalizão helênica.
Tanto Xerxes quanto seus assessores diretos mostravam ignorância desmedida sobre a vida no mar. Considerando que as técnicas de navegação da época apoiavam-se
na experiência prática e na identificação visual do relevo
costeiro, eram temerárias singraduras em mar aberto
durante a noite, em região desconhecida – especialmente
sob fortes tormentas.
3. HERÓTODO, História; São Paulo, Ediouro, 2001, pág. 896.
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Embalados pela notícia do naufrágio nas costas da
Eubéia, a coalizão grega partiu para um segundo dia
de ataques bem-sucedidos após receberem o reforço de
mais 50 trirremes atenienses. Já no terceiro dia, os persas
assumiram a ofensiva e se engajaram num combate encarniçado com os gregos, posto que não se conformavam
com o assédio de uma força naval bem menor que a deles.
Não houve vencedores, e os combatentes se recolheram
ao anoitecer para lamber suas feridas.
Neste dia Leônidas e seu pequeno contingente foram
massacrados nas Termópilas, como relata Heródoto: “Os
gregos possuíam dois espiões, encarregados de observar
o movimento das tropas inimigas. Um deles, chamado
Polias e natural de Antícira, encontrava-se em Artemísio.
Dispunha ele de um pequeno navio bem equipado, e sua
missão era pôr as tropas das Termópilas ao corrente do
que pudesse sobrevir à força naval. O outro encontravase junto a Leônidas. (...) Foi esse Abrônico o espião que
veio ter ao acampamento grego para anunciar o resultado
da batalha travada pelos lacedemônios sob o comando de
Leônidas, na qual perdeu a vida esse grande chefe.”
Com a queda das Termópilas nada mais se interpunha
entre Xerxes e Atenas. Temístocles se viu obrigado a pôr
fim à campanha de Artemísio e retornar com brevidade
para o sul da Ática onde ele e seus homens levariam a
cabo a evacuação da cidade. Quase toda a população seria
transferida para Ilha de Salamina onde se estabeleceria um
bastião de resistência à ocupação estrangeira.
Antes da batalha das Termópilas os atenienses enviaram embaixadores4 à cidade de Delfos, em busca de
conselhos do famoso oráculo da região. Diante do inexorável avanço de Xerxes, o que eles deveriam fazer? A
resposta da primeira consulta não foi nada animadora, e
os embaixadores retornaram para uma segunda tentativa,
obtendo como resposta uma declaração enigmática, cuja
parte inteligível é a seguinte: “(...) Júpiter, que tudo vê,
concederá a Palas (Atenas) uma muralha de madeira, a
única que não poderá ser destruída; ela vos será útil, a vós
e vossos filhos. Não esperai, pois, a cavalaria e a infantaria
do poderoso exército que virá atacar-vos por terra; fugi
antes e voltai-lhe as costas 5.”
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Tabela 2

Força naval grega
na Batalha de Salamina
Tabela 1

Força naval persa antes
da Campanha de Artemísio
ORIGEM
Fenícios
Egípcios
Cíprios
Cilícios
Panfílios
Lícios
Dórios Asiáticos
Cários
Jônios
Insulares
Eólios
Helespontinos

NAVIOS
(trirremes)
300
200
150
100
30
50
30
70
100
17
60
100

TOTAL	1.207
*Assinalados em cor os esquadrões
mais bem treinados

ORIGEM
Atenienses
Égina
Coríntios
Megários
Calcídios
Siciônios
Lacedemônios
Epidáurios
Erétrios
Trezênios
Estireus
Ilha de Ceos
Hermioneus
Ampracitas
Leucádios De Corinto
Náxios
Citnios
Crotonotas
Antidoro de Lemnos

NAVIOS
(trirremes)
180
42
40
20
20
15
16
10
7
5
2
2
3
7
3
4
1
1

(deserção entre os persas)

1

Tênios (deserção)

1

TOTAL	380
*Assinalados em cor os esquadrões
mais bem treinados
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Salamina também era citada na resposta, mas sem
muita clareza. As interpretações que se seguiram foram
diversas, mas Temístocles fez valer a sua como a primaz
entre as lideranças atenienses. A muralha de madeira era a
marinha. Salamina era o refúgio. Entre a ilha e uma Atenas
ocupada, estariam as trirremes e seus tripulantes.
A persuasão das elites atenienses foi efetiva, amparada na credibilidade do famoso oráculo. A maior parte
da população abandonou suas casas refugiando-se em
Salamina, numa empreitada que durou os cinco primeiros dias de setembro. Outras famílias se evadiram para
Égina e Trezena. O poderoso exército invasor chegou
antes que o verão terminasse, rompendo em poucos dias
o perímetro defensivo da acrópole. A força naval persa
seguiu os passos de Xerxes escolhendo a baía de Falero
como ponto de concentração.
Em Salamina, após a extenuante tarefa de transporte, reuniram-se os 380 navios da coalizão, listados
na Tabela 2.
Em virtude de sua composição diversificada, reunindo rivais históricos, a força de coalizão não conheceu o
consenso quanto à linha de ação a ser adotada. Alguns
comandantes, diante da ocupação maciça do litoral pelos
persas, defendiam a idéia de abandonar a ilha e estabelecer uma linha de barragem naval mais ao sul, junto às
tropas gregas que se ajuntavam na região do Peloponeso.
Era uma idéia bastante palatável, mas pouco interessante
para Temístocles e seus compatriotas. Bastava que ele
caminhasse até a praia para ver as construções da acrópole
ardendo em chamas, a alguns quilômetros dali. Atenas
caíra, mas os atenienses ainda estavam de pé e haviam
dado uma retumbante demonstração de resistência e organização social ao constituir um enclave provisório em
Salamina. Não havia mais para onde recuar.
No calor da discussão Adimanto, de Corinto, chegara
a chamá-lo de “homem sem pátria”. Não se contendo,
Temístocles afirmou que tinha uma pátria, sim, enquanto
4. Chamados de teoros, eram embaixadores especiais enviados para consulta de oráculos ou para oferecer sacrifícios (HERÓTODO, História;
São Paulo - Ediouro, 2001, Nota 126, pág. 888).
5. HERÓTODO, História; São Paulo - Ediouro, 2001, pág. 826.
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possuísse seus quase 200 navios tripulados por cidadãos
atenienses. Euribíades se pôs ao seu lado, provavelmente
receoso da falta que fariam os atenienses no esforço de
guerra. Ainda sim o consenso não foi obtido.
Na medida em que o tempo passava, a confusão
aumentava no conselho e algumas alas da coalizão
ameaçavam abandonar a ilha. Diante do risco iminente
de desagregação, Temístocles agiu de forma decisiva e
surpreendente. Ele abandonou a reunião e pôs a termo
um ardil engenhoso, suficientemente eficaz para aglutinar
seus aliados e ao mesmo tempo induzir Xerxes a combater
em situação desfavorável.

S

icínio, homem da confiança de Temístocles, preceptor de seus filhos, foi enviado em sigilo ao
continente durante a noite. Lá buscou contato com
os persas limitando-se a transmitir o seguinte recado de
seu chefe: “O comandante dos atenienses, estando bem
intencionado com relação ao vosso soberano, preferindo
o êxito das vossas armas ao dos gregos, enviou-me secretamente aqui para vos comunicar que estes últimos,
atemorizados ante a aproximação da vossa frota, estão
decidindo se devem ou não empreender a fuga. Não vos
resta senão praticar a mais bela de todas as vossas ações,
não permitindo que eles escapem. Não existe acordo
perfeito entre eles, levantando discussões estéreis entre
si, em lugar de concertar planos para resistir às vossas
forças ”.6
A suposta traição de Temístocles era plausível e aceitável posto que as deserções em favor de Xerxes eram relativamente comuns. Na batalha das Termópilas o traidor
Efialtes garantira o êxito no cerco a Leônidas. Demarato,
um antigo rei de Esparta, estava entre os conselheiros do
soberano e costumava dar-lhe respeitável assessoria. Por
que não Temístocles?
6. HERÓTODO, História; São Paulo, Ediouro, 2001, pág. 933.
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Fonte: Departamento de História da
Academia Militar de West Point – Exército dos EUA
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Considerando verdadeira a informação fornecida
(e de fato parcialmente era), Xerxes vislumbrou a oportunidade de ouro para massacrar a marinha da coalizão
helênica. Não perdeu tempo. Determinou que seus navios
se fizessem ao mar imediatamente, partindo da enseada
de Falero de modo a amanhecerem em posição diante de
Salamina. Os gregos deveriam ser apanhados em fuga.
Não se sabe ao certo, mas é provável que simultaneamente Temístocles tenha feito correr em Salamina
rumores de que Xerxes estaria a caminho para a batalha
decisiva. De qualquer modo esta informação chegou ao
conselho de comandantes tendo como fonte primária
o ateniense Aristides, o grande rival de Temístocles na
política doméstica; foi também confirmada por uma
trirreme dos tênios, que desertara durante a noite. Nada
mais cômodo e crível.

X

erxes tomou ainda mais duas decisões importantes. Sob o manto da noite desembarcou tropas na
Psitália, pequena ilha posicionada no acesso sul
do canal e, à “moda de Artemísio”, enviou um esquadrão
para circunavegar a ilha de Salamina e obstruir a rota de
fuga ao norte, no estreito de Mégara.
Na ocasião, considerando as perdas acumuladas e a
incorporação de mais 120 trirremes, o soberano contava
com pouco mais de 700 navios. Descontando o esquadrão
egípcio, enviado na missão insólita de contornar Salamina,
restariam em torno de 500 navios. Mas no trecho mais
estreito do canal, com menos de dois quilômetros de largura, não caberiam mais do que os esquadrões fenícios e
jônios, designados para compor a vanguarda persa.
Oamanhecer no golfo sarônico revelou o esboço do
que seria a maior batalha naval da antiguidade e uma
das maiores de toda a história humana. A sorte já estava
decidida, bastando que os gregos fizessem a sua parte.
Afinal, os esquadrões persas haviam remado durante toda
a noite e no “alçapão de Temístocles” no máximo 300
trirremes persas teriam espaço para se posicionar e lutar
contra 380 navios da coalizão helênica.
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Ainda recordando as provas de mar da Olympia, foi
observado que uma trirreme poderia ser guarnecida em
10 a 15 minutos utilizando duas pranchas de embarque.
Tripulações muitíssimo treinadas foram capazes de embarcar em menos de dois minutos e abandonar o navio em
menos de um7. É portanto bastante provável que os gregos
tenham se preparado para a batalha desde o alvorecer,
mas que tenham abandonado a baía de Paloukia apenas
instantes antes do combate, poupando seus infantes,
marinheiros e especialmente os remadores.
Segundo Ésquilo, autor de “Persas”, o moral entre
os gregos elevara-se antes da refrega, ganhando tons
de um frenesi de combate. É de se esperar que muitos
comandantes em geral, e Temístocles em particular, tenham inflamado o espírito de seus homens com discursos memoráveis. Os historiadores modernos acreditam
firmemente que Ésquilo tenha de fato tomado parte da
batalha, e que sua percepção corresponda à realidade: “Os
gregos emitiram triunfalmente um grito cantado (...) e
ao mesmo tempo as rochas da ilha devolveram em eco
aquele som agudo.”8
Setenta e seis mil homens entoando gritos de guerra
era um espetáculo inesperado e certamente aterrador para
os persas. Eles ali estavam para perseguir uma armada em
fuga, desmotivada e dispersa. E os gregos certamente não
lhes pareceram assim, ao se apresentarem coesos e perfeitamente organizados em longas linhas de frente.
Ao que se puseram os gregos em marcha, partiram os
persas para o confronto. Atenienses e eginetas engajaram
fenícios e jônios causando pesadas baixas entre os navios
do soberano filho de Dário. A despeito dos boatos e lendas
denegrindo os coríntios, é bem possível que eles tenham
tomado parte decisiva do plano de batalha se evadindo
pelo canal norte (simulando a fuga informada por Sicínio)
e em momento apropriado retornado ao combate.
7. J. S. MORRISON, J. F. COATES e N. B. RANKOV; The Athenian
Trireme, The History and Reconstruction of an Ancient Greek Warship
- Cambrigde, Cambrigde University Press - 2000, pág. 236.
8. STRAUSS, Barry ; A Batalha de Salamina; Rio de Janeiro, Record
- 2007, pág. 204.
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Fonte: Departamento de História da Academia Militar de West Point – Exército dos EUA
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do monte Egaleu, em
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destruição dos navios fenícios e jônios espalhou
o caos entre os esquadrões da retaguarda, que se
encontravam fora do estreito, acabando por obstruir acidentalmente a fuga dos persas que se encontravam
dentro do “caldeirão” montado por Temístocles. Heródoto descreve o ocorrido comentando também a pouca
intimidade dos persas com o mar: “Não foram grandes
as perdas registradas entre os gregos. Como eram exímios
nadadores, os que não pereciam pelas mãos do inimigo
quando seu navio era destruído, ganhavam a costa a nado.
Mas os bárbaros, na sua maioria, eram tragados pelas
águas, por não saberem nadar. Os persas perderam grande
parte dos seus navios da seguinte maneira: quando os que
iam na frente batiam em retirada, os que navegavam atrás,
esforçando-se por tomar a dianteira, para dar provas ao
soberano da sua bravura e intrepidez, chocavam-se com
os que viravam de bordo, espatifando-se”.9
Havia um bom motivo para “dar provas ao soberano
da sua bravura e intrepidez”. Xerxes a tudo assistia do
monte Egaleu, em frente a Salamina. Sua derrota fragorosa logo se tornou patente e ele, inconformado, exigia
explicações e comentários dos representantes de cada
nação envolvida na batalha. Chegara até mesmo a determinar o registro daqueles comandantes e navios que, em
contrapartida, realizaram grandes feitos em combate.
9. HERÓTODO, História; São Paulo, Ediouro, 2001, pág. 942.
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Salamina terminou com uma grande debandada dos
persas, perseguidos de modo implacável ao longo do
Golfo Sarônico. Estima-se, segundo uma fonte da época
dos romanos, que os gregos teriam perdido 40 trirremes,
enquanto 200 navios persas teriam soçobrado10. Com
Atenas ocupada, e com um bom punhado de trirremes
sobreviventes de Salamina, Xerxes ainda estaria em vantagem. Mas num mundo permeado de deuses e superstições,
a interpretação dos fatos não o levava a crer que a sorte
lhe sorria. Os gregos no mar se mostravam tão duros
quanto nas Termópilas, e os deuses daquela terra ocupada
pareciam lutar junto aos seus devotos, destruindo quase
metade da frota persa com força dos ventos (de Bóreas)
e das águas (de Posêidon).
Estes são pensamentos que bem poderiam ter povoado a mente de Xerxes. Na prática a derrota marcou
uma mudança de postura do soberano, que passou a
recear pelo o que os gregos poderiam fazer, agora que se
achavam revigorados. Ele temia em especial pela ponte
construída no Helesponto (atual estreito de Dardanelos,
na Turquia moderna) que constituíra a sua rota de invasão,
e que era necessária ao regresso para a Pérsia. Destacou
assim suas forças navais para defendê-la, deixando suas
tropas na Ática sem apoio. O soberano em pessoa também abandonaria a região, deixando seu maior general à
frente do exército persa. Exército que seria derrotado no
ano seguinte, na batalha de Platéia.
Passados quase 2.500 anos da grande batalha naval,
registro aqui o meu humilde desejo de ver também Salamina num merecido graphic novel de Frank Miller. E
aos deuses do cinema peço a graça de ver um baixinho
rude e atarracado interpretando o astuto Temístocles. A
superprodução pode bem se chamar “Os outros 300 ”.
10. STRAUSS, Barry ; A Batalha de Salamina; Rio de Janeiro, Record
- 2007, pág. 257.

bragamartins@terra.com.br

Fomos eleitos uma das marcas
mais conceituadas do mundo. Sabe o que isso significa?
Que ainda temos muito caminho pela frente.

Em uma análise feita pela Brand Finance,
consultoria mundial de valoração de marcas,
a PricewaterhouseCoopers ficou entre
as 12 marcas mais valiosas e conceituadas
do mundo e a única em nosso segmento.
Tudo isso por garantir aos nossos clientes
excelência em todos os serviços prestados.
Este é nosso maior compromisso, hoje e sempre.
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ara entender os problemas da macroeconomia brasileira no século XXI, os dilemas da política econômica e
até mesmo questionar certas opiniões do momento – excessivamente dogmáticas – a respeito de diferentes
“regimes” monetários e cambiais, vamos procurar analisar inicialmente várias relações existentes entre a taxa de
crescimento econômico (PIB), a taxa de inflação, a taxa de câmbio e a taxa de juros. Estamos falando do Brasil,
poderíamos estar falando dos outros componentes do BRIC, da Argentina, da Colômbia, da Espanha, da Turquia, mas
certamente não estamos falando do Afeganistão, da Costa do Marfim ou da Bolívia. Por que?
A análise macroeconômica nessa primeira década do século XXI precisa realmente levar em conta a intensa
mobilidade internacional de capitais, em busca da melhor relação entre rentabilidade e risco pelo mundo afora. A
chamada globalização financeira está aí para valer nesse início de século XXI: o computador com internet banda larga
sem fio, skype e voip em 2007 acelerou brutalmente a movimentação global de fundos, substituindo o telegrama e a
carta de 1907, o telefone fixo internacional de 1957, o telex de 1967, a televisão internacional de 1977, o fax de 1987
e o celular de 1997.
Desde 1999, quando se adotou no Brasil o “regime monetário e cambial” de taxas flexíveis ou flutuantes de câmbio
e de metas inflacionárias, existe a impressão ou a opinião de que se trata sem dúvida alguma da escolha mais adequada
para um país como o Brasil. Mas o fato é que o Brasil vem crescendo muito pouco desde então.
A inflação baixa não é resultante do “novo regime” de 1999 – e sim do Plano Real de 1994 que, na verdade, foi
acompanhado de um regime cambial mais próximo de taxas fixas do que flutuantes, como se houvesse uma “banda” com pisos e tetos. Além disso, temos aí companheiros dentro do grupo BRIC que funcionam com taxas fixas ou
quase fixas (“bandas”) como a China e a Índia – provavelmente subvalorizadas. Portanto, no mínimo, cabe retomar
a discussão entre taxas fixas e taxas flutuantes – e tudo aquilo que está nesse “intervalo” (já que, na verdade, jamais
teremos as situações realmente extremas, que seriam a eliminação da moeda local – ou dolarização – e a flutuação
completamente limpa sem intervenção nenhuma da parte do Banco Central).
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ntes de mais nada, é interessante destacar as grandes
diferenças entre uma correta e interessante análise
macroeconômica numa economia fechada e numa
economia aberta. A tradição macroeconômica – talvez
pela grande influência dos EUA e seus economistas como
Samuelson, Friedman, Tobin, Solow, Lucas e outros – pelo
menos entre 1945 e 1975 focava muito mais a economia
fechada, concentrando no estudo da política monetária e da
política fiscal e seus efeitos sobre o crescimento econômico e
a inflação. As famosas curvas IS-LM simplesmente ignoravam
a existência de uma economia aberta e mostravam casos
extremos e intermediários de monetarismo e fiscalismo. O
papel da taxa de juros, por exemplo, dizia respeito apenas
ao seu impacto sobre a demanda agregada, sem considerar
movimentos de capitais e taxas de câmbio.
A partir da década de 1970, com a maior abertura
financeira e mesmo comercial – 25 anos depois do final
da Segunda Guerra Mundial – economistas começaram a
perceber que o estudo macroeconômico poderia ou deveria
ser diferente em economias abertas. A inflação passava a
ser influenciada diretamente pela taxa de câmbio e pela
inflação de outros países. A taxa de juros passava a ter um
efeito duplo complexo, impactando o equilíbrio interno
(observado na convergência das chamadas curvas IS-LM)
e o equilíbrio externo. Nesse contexto, monetaristas como
Milton Friedman e Harry Johnson passavam a reconhecer
a “endogeneidade” da oferta monetária diante de taxas
fixas de câmbio numa situação de elevada movimentação
internacional de capitais.
Afinal de contas, numa economia aberta, que variável
nominal deveria servir de âncora na política econômica? A
oferta monetária? A base monetária? A taxa de juros (nominal)? A taxa de câmbio (nominal)? O que está realmente
sob controle do Banco Central ou do Ministério da Fazenda?
Para complicar mais ainda, surgiram economistas brilhantes
na década de 1970 como Thomas Sargent, e construíram
argumentações demolidoras contra o monetarismo diante
de fortes desequilíbrios fiscais.
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utra linha de pesquisa paralela dizia respeito à independência do Banco Central propriamente dita. Aqui
também houve uma grande evolução no debate acadêmico de 1980 para cá. Passamos a ter, portanto, pelo menos
dois tipos de “independência” monetária a serem analisados
e debatidos: a) numa economia fechada, um Banco Central
independente diante de uma política fiscal altamente desequilibrada é possível?; b) numa economia aberta, como se
pode exercer uma política monetária independente?
Tudo começa na história da “trindade impossível”,
demonstrada por Robert Mundell (Prêmio Nobel de Economia) na década de 60 e corroborada por vários outros.
O que se afirma é que não é possível exercer uma política
monetária independente com taxas fixas de câmbio numa
situação de grande mobilidade de capitais. Quando a taxa
de câmbio é fixa, qualquer movimentação na taxa de juros
local em relação ao resto do mundo provoca uma intensa
entrada (ou saída) de capitais internacionais. Assim, o país
que deseja ter uma política monetária independente deve
adotar taxas flexíveis de câmbio. Por outro lado, a mesma
“trindade impossível” sugere que – no caso de países sem
disciplina monetária e fiscal – é até preferível a taxa fixa
de câmbio, para trazer disciplina e na verdade impedir a
“independência” na política monetária, ou seja, dificultar
as besteiras e loucuras fiscais e monetárias de países
indisciplinados.
Até meados da década de 1970, o mundo gostava da
idéia de taxas fixas de câmbio. A partir daí, diante de crises
financeiras, sobretudo no período 1968-1973, o mundo
começou a caminhar para as taxas flutuantes – ao menos
nos países industriais mais importantes como EUA, Europa
e Japão. Países como Brasil e outros permaneceram mais
próximos do regime de taxas fixas (mesmo que ajustáveis
com freqüência por causa da alta inflação) até a década
de 90, mas finalmente o Plano Real acabou de fato com a
inflação – e alguns anos depois a “moda” das taxas flutuantes
pegou no Brasil, mais precisamente em 1999 e estamos aí
até hoje (2007).
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Estamos indo bem? Estamos indo mal? Como fazer comparações? E a China e a Índia, que crescem a taxas altíssimas
com taxas fixas (ou “bandas”) de câmbio? E o Brasil de 1945
a 1985, que também cresceu a taxas muito altas – particularmente entre 1967 e 1974 – com sistemas cambiais de taxas
fixas (mesmo que freqüentemente ajustadas)?
Para seguirmos em frente, não há outro jeito senão
descrever – sem fórmulas matemáticas – algumas relações
macroeconômicas fundamentais.
O conceito de equilíbrio interno de uma economia é de
certo modo indefinido, mas, em princípio, o que se objetiva
é uma inflação próxima de zero e uma taxa de crescimento
bastante “alta”, determinada logicamente por fatores de
longo prazo como educação, tecnologia, recursos naturais
e produtividade. Embora não haja absolutamente nenhuma
razão para se ter qualquer tipo de correlação a longo prazo
entre inflação e crescimento, é aceitável a existência a curto
prazo de uma correlação negativa entre inflação e desemprego (a famosa Curva de Phillips). São coisas diferentes
a taxa de crescimento do PIB e o nível de desemprego.
Tecnicamente, o desemprego está relacionado ao “hiato”
do produto potencial (ou seja, a lacuna de produção entre
o PIB efetivo e o PIB potencial).
Portanto, quando o hiato do produto é muito elevado
(desemprego alto), pode-se perfeitamente ter alto crescimento do PIB sem pressões inflacionárias (vide Brasil de 1967 a
1974, por exemplo).
O equilíbrio externo de uma economia também é algo
de certo modo indefinido, mas em princípio o objetivo é o
equilíbrio no balanço de pagamentos como um todo. Mas
este equilíbrio pode ser obtido com um enorme déficit em
conta corrente (mercadorias e serviços) e um superávit na
conta de capital – ou vice-versa. Mais ainda: por motivos de
precaução, pode-se até objetivar uma situação superavitária
para acumulação de reservas internacionais como meta de
equilíbrio externo.
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taxa de juros e a taxa de câmbio certamente influenciam todas essas variáveis macroeconômicas: crescimento
do PIB, inflação, desemprego, conta corrente e conta de capital do balanço de pagamentos. Daí os dilemas
(ou trilemas ou quadrilemas?) de política econômica. Sem deixar de falar que estas “influências” podem ser
completamente diferentes, dependendo da situação fiscal do país, medida pelo déficit nominal das contas governamentais (fluxos de despesas e receitas) e pelo estoque da dívida pública acumulada ao longo de vários anos o
qual, por sua vez, reflete a acumulação de déficits governamentais ao longo das décadas. Nós vamos voltar à política
fiscal mais adiante, mas preferimos por enquanto nos concentrar nos juros e no câmbio para tentar compreender
as complexas relações entre estas duas variáveis.
Em princípio, pode-se dizer que uma taxa de juros alta (em termos nominais) dificulta o crescimento econômico,
provoca desemprego, atua de modo antiinflacionário e finalmente estimula a apreciação da taxa de câmbio num
regime de câmbio que flutua. E vice-versa para uma taxa de juros baixa – sempre em relação à taxa de juros de
outro país importante como EUA, Japão ou Suíça, por exemplo.
Deve-se notar, a propósito, que o impacto dos juros sobre o câmbio é muito intenso, na medida em que mexe
com movimentos de estoques de ativos (na casa dos trilhões de dólares), em contraste com os fluxos de mercadorias
exportadas e importadas (na casa dos bilhões de dólares).
Só que o estímulo dos juros altos sobre a apreciação do câmbio tende a desaparecer, à medida que em algum
momento do tempo vai-se formando uma expectativa de desvalorização cambial que vem a equilibrar o diferencial
nominal entre os juros altos (brasileiros, por exemplo) e os juros baixos no exterior. Num regime de taxas fixas de
câmbio, supostamente os juros não influenciam o câmbio, é lógico, provocando assim entradas ou saídas de capitais,
até o ponto em que – mesmo com taxas supostamente fixas – se forma de qualquer modo a expectativa de uma
desvalorização cambial inevitável.
Quanto à taxa de câmbio, podemos afirmar que um nível supervalorizado (como definir isto? Difícil, mas vamos
considerar uma medida estatística, por exemplo, em relação a uma certa média histórica qualquer) tende a desestimular o crescimento econômico, aumentar o desemprego, colaborar no controle da inflação e, finalmente, puxar a
taxa de juros para o nível internacional (para baixo ou para cima, dependendo do ponto-de-partida), enquanto não
se forma a tal “expectativa de desvalorização cambial”. É lógico que se a taxa de juros é fixada pelo Banco Central,
não há influência do câmbio sobre os juros.
Mas é justamente aqui que se fala na “trindade impossível” com mobilidade de capitais: ou o câmbio é fixo
ou os juros são fixos. Alguma coisa tem de ceder. Ou se deixa o câmbio flutuar para poder fixar os juros – ou se
deixa os juros flutuarem (de acordo com os mercados internacionais) para poder fixar o câmbio. Ou se faz política
monetária independente ou não se faz nada e se amarra a política monetária do país à política monetária dos
principais países, como EUA, Europa e Japão.
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Brasil no passado optou pelas taxas fixas e no século XXI caminhou na direção da flutuação cambial. Já outros paises
como China e Índia ainda estão no mundo das taxas fixas, geralmente subvalorizadas para estimular exportações.
Quem está certo? Se olharmos para taxas de crescimento, parece que o Brasil esta errado. Mas acontece que o
Brasil passou a ter pavor de inflação e este regime flutuante de câmbio – combinado com altíssimas taxas de juros
– está trazendo um benefício ou reforço incrível em matéria de política antiinflacionária. A taxa de câmbio vai ficando
cada vez mais supervalorizada e pressionando a inflação para baixo – a ponto de eventualmente podermos chegar a
ter uma “deflação” em reais.
A “mensagem” ou conclusão aqui é clara, porém, terrível. A trindade passou a ser impossível de qualquer maneira no
século XXI. Com taxas fixas ou taxas flutuantes de câmbio. Não é possível exercer uma política monetária independente
diante da globalização financeira. A taxa de juros alta vai atrair todo o dinheiro do mundo, mesmo que este dinheiro
seja “desnecessário”. Com taxas flutuantes, vai acontecer o que Dornbusch chamou em 1975 de overshooting: uma
enorme valorização cambial até o ponto em que realmente o chamado “mercado” descubra que a partir dali começa
a haver alguma probabilidade significativa de desvalorização.
Do que foi dito acima, podemos chegar ao que chamamos de “paradoxo da globalização”. Os países com taxas de
juros altas atraem capitais dos países com taxas de juros baixas. A moeda do país de juros altos tende a apreciar e a moeda
do país de juros baixos tende a depreciar, melhorando mais ainda os ganhos financeiros. Mas isto é um paradoxo porque,
afinal de contas, imagina-se que a “moeda fraca” é aquela que “precisa” pagar juros mais altos para atrair recursos – e
vice-versa para a “moeda forte”. Hoje em dia, o melhor exemplo é o real contra o iene. Quem diria? A moeda brasileira,
que paga 12% ao ano, atrai o dinheiro japonês, que rende menos de 1% ao ano. O real aprecia e o iene se desvaloriza.
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O Paradoxo da Globalização nos induz a pensar que a
mesma crítica que se fazia ao regime de taxas fixas de câmbio pode ser feita ao regime de taxas flutuantes. No primeiro
caso, é preciso definir arbitrariamente um determinado
valor ou nível para se fixar o câmbio. É o governo (Banco
Central) quem toma essa decisão. Pode-se errar feio. Mas
também é possível errar muito na fixação da taxa de juros
quando o câmbio flutua. O caso brasileiro sugere que o nível
dos juros acima de 10% está fixado erroneamente. Não há
nenhum outro país no resto do mundo que tenha decidido
manter juros acima de 10%, mesmo diante de inflação na
faixa de 3% a 4% ao ano (há problemas semelhantes na
Turquia e na Colômbia).
Vamos lembrar aqui nesse ponto outro paradoxo curioso,
enfatizado por Martin Feldstein, economista norte-americano.
Quanto mais frouxa a política fiscal, mais elevada tem de ser
a taxa de juros, exercendo um efeito positivo sobre a entrada
de capitais internacionais e, portanto, produzindo apreciação
cambial. Que coisa mais estranha é essa?
Uma sucessão de déficits públicos acaba gerando
uma elevada dívida pública que, por sua vez, para ser
financiada e rolada sem problemas requer uma taxa de
juros mais elevada – sem mencionar que a própria taxa de
juros elevada realimenta as despesas governamentais. É
sabido, por exemplo, que muitos atribuem este caso brasileiro “anormal” com juros de dois dígitos justamente ao
acúmulo de déficits governamentais ao longo de décadas.
Pois muito bem. O fato é que essa taxa de juros brasileira
alta – diante de uma inflação relativamente baixa – acaba
atraindo capitais externos e apreciando o câmbio num
regime flutuante.
Como é que se resolvem estes dilemas? O economista
James Tobin, também Prêmio Nobel, sempre quis colocar um
imposto sobre o movimento internacional de capitais, ou seja,
colocar um pouco de “areia” – como ele dizia – nos moinhos
de vento da globalização financeira. Este é um dos caminhos:
minimizar ou reduzir a mobilidade internacional de capitais.
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utro caminho é aceitar a lógica da globalização financeira – inclusive o seu paradoxo – e abandonar a idéia
de política monetária independente. Afinal de contas,
que mal existiria em atrelar a meta inflacionária à inflação nos
EUA ou à inflação no Japão ou na Europa? Com taxas fixas
ou com taxas flutuantes, pode-se trazer a taxa de juros para
níveis civilizados e normais, próximos aos juros internacionais
em dólares ou euros.
Para retomar o crescimento econômico em níveis parecidos com 1950-1980, sobretudo 1967-1974, é importante
reconhecer que a flutuação cambial não está servindo para
absolutamente nada no caso brasileiro. Pelo contrário, tivemos
desde 1994 uma impressionante sobrevalorização do real,
destruindo praticamente a capacidade de exportação e de
substituição de importações de muitos setores da economia.
As commodities salvaram a pátria nos últimos dez anos.
Tudo indica que a taxa de câmbio hoje em dia em níveis
reais efetivos se encontra em posição ainda pior do que
se encontrava em 1994/95, quando foi feito o Plano Real.
Naquele momento, tendo em mente o objetivo de acabar
com a inflação, ninguém cogitou ajustar o câmbio – o que
só veio a ocorrer em 1999. Qualquer índice de inflação de
1994 a 2007 vai fazer com que o “2” de hoje seja certamente
pior do que o “1” de 1995 ou mesmo o “0,8” de 1994.
É preciso recomeçar o jogo, promovendo uma desvalorização na direção de “3”. Não há razão para se imaginar
que o Brasil em 2008, por exemplo, com juros na faixa de
7% e câmbio na faixa de “3”, irá sofrer fortes pressões inflacionárias. Pelo contrário: aos poucos, poderemos estimular
o crescimento econômico via exportações e substituição de
importações, como ocorreu em 1950-1980.
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ale a pena, porém, retornar à questão fiscal. Quando
afirmamos que o Brasil pode funcionar com juros
de 7% e câmbio na faixa de “3” com um belo “mix”
de crescimento mais elevado e inflação baixa, é evidente
que temos de fazer certas hipóteses a respeito do funcionamento da política fiscal. Não adianta se esconder detrás
de um determinado “superávit primário”: o fato é que o
Brasil tem um déficit nominal relativamente grande, além
de uma relação dívida pública/PIB alta, sem falar no próprio tamanho das despesas públicas. Tudo isso dificulta o
ajustamento monetário e cambial.
É possível modificar o regime monetário e cambial atual,
o qual – apesar de ser o “da moda” nos artigos de macroeconomia – está falhando no caso brasileiro. O país precisa de
uma desvalorização abrupta do câmbio e de juros na faixa de
um dígito. Mas é claro que isso tudo seria – ou será – loucura
sem que se faça uma autêntica reforma fiscal.
A impressão que se tem é que o Plano Real de 1994
e depois a política monetária de metas inflacionárias com
taxas flutuantes a partir de 1999 deram tão certo em matéria de inflação que os Governos FHC (1995-2002) e Lula
(2003-2007) deixaram de lado a política fiscal. Como se o
tamanho do déficit, o tamanho da dívida e o tamanho do
próprio governo não tivessem nada a ver com inflação e
nem com o crescimento econômico.
Mas isso não é verdade. A inflação e o crescimento
econômico são influenciados pelo ambiente fiscal (déficit,
dívida pública, despesas públicas).
De 1981 em diante – mais de 25 anos – o Brasil deixou
de crescer a taxas satisfatórias. Uma tragédia. A inflação
praticamente acabou em 1994 graças ao brilhantismo do
Plano Real, mas a questão fiscal nunca chegou a ser atacada
de frente. O setor privado perdeu o dinamismo. Os jovens
querem ser funcionários públicos.
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Será que vamos seguir o caminho dos nossos vizinhos
latino-americanos? Ainda há tempo de corrigir a política
macroeconômica, sem que se fique simplesmente deitado em berço esplêndido pelo fato de que nos tornamos
finalmente um país sem inflação. É possível voltar a crescer
com o mesmo dinamismo do século XX, mas vai depender
do que for feito com a taxa de juros, a taxa de câmbio e a
política fiscal.
Como era afinal este Brasil de 1945 a 1980, sobretudo
depois de 1965, quando tivemos o chamado PAEG, um
programa de estabilização econômica considerado bemsucedido?
A inflação, que se encontrava na faixa de três dígitos na
altura de 1963-1965, foi reduzida para cerca de 20% ao ano a
partir de 1967, com tendência declinante até 1973. Mais ainda:
o Brasil cresceu a uma média impressionante, de quase 10%
ao ano entre 1968-1973. Vamos tentar evitar as discussões
sobre ditadura versus democracia e perguntar como eram
afinal de contas os “regimes” da moeda, do câmbio, dos
juros e das contas públicas no período 1965-1980 (15 anos),
em comparação a 1994-2007 (13 anos). Não nos interessa
se tivemos Castelo, Costa e Silva, Geisel ou Figueiredo no
primeiro período e se tivemos FHC e Lula no segundo.
O fato é que o Brasil cresceu enormemente nos quinze
anos de 1965 a 1980 (com inflação alta, mas não explosiva)
e praticamente estagnou nos treze anos de 1994 a 2007
(sem inflação). Ninguém tem dúvida de que o pior período
foi 1981-1993 (doze anos) – ali a coisa degringolou mesmo,
com crescimento baixo, hiperinflação e moratória externa.
Mas o que havia afinal de bom em 1965-1980 que pudesse
ser adaptado para melhorar ou substituir a “moda” atual da
política monetária com metas inflacionárias e taxas flutuantes,
algo que se mostra incapaz em termos de gerar dinamismo
no setor privado da economia?
De certo modo, estamos chegando a um ponto onde
vale a pena estabelecer algumas comparações entre o PAEG
de 1966, formulado por Roberto Campos, Mario Simonsen
e Octávio Bulhões, e o Plano Real de 1994, formulado por
Gustavo Franco, Chico Lopes, Pérsio Arida, André Lara Resende e Edmar Bacha.
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as, dentro dessa visão comparativa, cabe também estudar o pós-PAEG de 1967-70 (que podemos chamar de
Plano Delfim Netto e Afonso Pastore) com o pós-Plano Real de 1999-2007 (que podemos chamar de “regime
de metas inflacionárias” iniciado por Armínio Fraga e mantido até hoje por uma nova geração de economistas
provenientes da PUC do Rio de Janeiro).
Os livros de macroeconomia em 2006/2007 são inteiramente diferentes dos livros de 1966/1967 – quarenta anos se
passaram. Com ou sem economias abertas, é impressionante como os artigos e livros são diferentes. Ou seja: a teoria
macroeconômica disponível para formuladores como Campos e Bulhões ou Delfim e Pastore era muito diferente e muito
menos elaborada do que a atual, que se encontra disponível para a nova geração de economistas que fez parte ou faz
parte, por exemplo, das últimas diretorias do Banco Central – gente como Afonso Bevilacqua, Alexandre Schwartzman,
Eduardo Loio e Rodrigo Azevedo.
Ousamos até afirmar que o brilhantismo do Plano Real de 1994 – formulado pelos cinco economistas mencionados
dois parágrafos acima – acabou exercendo influência na própria literatura macroeconômica, sobretudo nos estudos de
política monetária e inflação em economias abertas. Na verdade, o Plano Real foi buscar idéias do início do século XX – as
grandes hiperinflações – para produzir uma autêntica hiperinflação de modo artificial no Brasil em 1993-1994 com o fim de
parar e matar a inflação de vez. E conseguiu. Pode-se dizer que alguns conceitos “novos” da macroeconomia retornaram
a trabalhos anteriores a Keynes e Friedman e à experiência difícil do início do século XX (1901-1936), quando tivemos
hiperinflações em vários paises europeus , a Grande Depressão nos EUA e – vale ressaltar – grande mobilidade de capitais
internacionais (na base da carta e do telegrama).
Voltando ao que dissemos logo no primeiro parágrafo: queremos estudar o Brasil, entender os dilemas da política
econômica e até mesmo questionar certas opiniões do momento – excessivamente dogmáticas – a respeito de diferentes
“regimes” monetários e cambiais. E para o entendimento dos dilemas bem como o questionamento dos modismos, nada
melhor do que tentarmos descobrir o que havia afinal de contas no PAEG de 1964/1966 e no pós-PAEG de 1967/70 que
não pode ser encontrado no Plano Real ou no regime de metas inflacionárias de 1999 até hoje.
A resposta é óbvia: o ajuste fiscal, a reforma tributária, o tamanho do governo, o controle das despesas públicas. Nada
disso foi atacado de forma intensa de 1994 para cá. É como se os economistas dissessem: bem, já que a inflação acabou,
vamos esquecer essa história de controlar as despesas públicas porque isso não é viável do ponto-de-vista político e – cá
entre nós – não parece mesmo necessário. A inflação é pura inércia.
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o contrário, o PAEG de 1964/66 e o pós-PAEG de
1967/70 surgiram em conseqüência de uma situação
caótica no setor público que caracterizara os governos
de Getulio, Juscelino e Jango entre 1951 e 1963. A ênfase
do PAEG foi justamente o ajustamento fiscal no sentido mais
amplo possível da palavra, envolvendo reforma tributária e
reforma do setor público.
Além disso, é importante notar, houve a preocupação
com o realismo cambial – uma ênfase já verificada anteriormente no curto período de Jânio Quadros em 1961. Mesmo
com a preocupação de baixar a inflação de três dígitos
para dois dígitos, foi feita uma desvalorização cambial da
ordem de 100%. Pode-se dizer que o ímpeto exportador do
Brasil surgiu a partir da década de 60, graças ao realismo
cambial. Pelo contrário, o Plano Real de 1994 ignorou o
realismo cambial e, na verdade, acabou produzindo uma
apreciação imediata do real para “0,8”. É verdade que em
1999 tivemos afinal o ajuste cambial, mas paramos por
aí. A taxa de câmbio em 2007 em termos reais efetivos é
certamente menos favorável para o exportador do que em
qualquer outro momento nos últimos 60 anos.
O grande milagre da economia brasileira no século
XX foi a combinação de ótima taxa de crescimento com
alta inflação, sobretudo no período 1950-1980. Antes de
1950, a inflação não era assim tão alta. E depois de 1980,
o crescimento não foi assim tão espetacular. Mas durante
trinta anos houve um autêntico milagre, o milagre brasileiro,
sobretudo entre 1967 e 1974.
Agora, no século XXI, não se pode nem se deve elogiar
demais o “mix” atual de inflação e crescimento. Algo está
errado. A taxa de juros está fora do lugar, a taxa de câmbio
também está fora do lugar certo. A política fiscal é extremamente problemática, pelo tamanho das despesas públicas e
pelo déficit nominal. É verdade que não temos inflação e o
balanço de pagamentos está superavitário, seja do lado da
conta corrente ou do lado da conta de capital. Mas não é
uma situação sustentável. É preciso retomar o crescimento
do século XX, baixando os juros, desvalorizando o câmbio e
promovendo uma autêntica reforma fiscal.
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Caso contrário, vamos ser engolidos pela China, pela
Índia e pela Rússia. Vamos ser no século XXI justamente aquilo
que foi a Argentina no século XX: uma promessa de crescimento. Quando voltamos mais de um século, verificamos
algo importante e terrível: no século XIX, o Brasil estagnou
completamente em contraste com paises como Estados
Unidos e Argentina. Na verdade, o crescimento praticamente
nulo no século XIX explica a baixa renda per capita do Brasil
ao final do século XX a despeito de se ter apresentado uma
das maiores – senão a maior taxa média de crescimento do
PIB – no século XX. Ninguém quer aqui no Brasil repetir no
século XXI o século XIX.
Mas há sinais ruins: a população brasileira no início do
século XIX teve uma explosão de funcionários públicos com
a vinda de Dom João VI em 1808. Pelo andar da carruagem,
é o que vai restar para os jovens em 2008: fazer concursos
públicos para advogado, procurador, delegado, técnico em
tributação, policial etc. e tal. Ou então sair do Brasil.
Em 1808, fugindo dos franceses e apoiado pelos ingleses,
Dom João VI chegou a um Brasil, nação de escravos e que
era extremamente dependente do comércio africano de escravos. A Inglaterra – pelos motivos corretos ou não – passou
a pressionar o governo português para eliminar o tráfico
negreiro, ou até mesmo abolir a escravatura no Brasil. Uma
pergunta natural a ser feita é a seguinte: e se tivesse havido
a abolição (ou o fim do tráfico) naqueles anos de início do
século XIX com o império luso-brasileiro?
Pode-se argumentar perfeitamente que o atraso no
processo de abolição da escravatura (até 1888) ou do fim do
tráfico (1850) tenha influenciado em pelo menos 1% para
baixo a média anual no crescimento da economia brasileira
nos últimos 200 anos. Estatisticamente, o nível de renda e
da produção no Brasil de hoje é o resultado de centenas
de anos de taxas de crescimento econômico maiores ou
menores, positivas ou negativas, começando em algum
ponto no tempo.
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igamos que 1808 seja um bom ponto de partida – para falarmos dos
últimos 200 anos. Pois muito bem. Como é possível ser ainda o Brasil um
país pobre, de renda per capita relativamente baixa (em relação a paises
como EUA e Japão, por exemplo) nesse ano de 2007 se a média de crescimento
no século XX foi espetacular (cerca de 5% ao ano)?
É claro que o problema se concentrou no século XIX: o país não cresceu
praticamente nada durante um século inteiro. Da mesma forma que se discute muito hoje em dia as causas do baixo crescimento brasileiro nesse início
de século XXI, é lógico que um dos principais desafios para o historiador
interessado em temas econômicos é entender a estagnação do século XIX
– estagnação essa que, na verdade, é certamente a principal causa da pobreza
brasileira de hoje, já que afinal de contas o Brasil foi muito bem no século XX,
sobretudo entre 1901 e 1985.
Sem dúvida alguma, a principal característica brasileira do século XIX foi a
manutenção do regime escravocrata até o final do século – em contraste com
a maioria dos países. Basta lembrar que, nos Estados Unidos, a escravidão foi
abolida ainda no século XVIII. Parece lógico, portanto, atribuir-se boa parte dos
problemas brasileiros de hoje à excessiva lentidão e ao atraso com que se tratou
o problema da escravidão no Brasil no século XIX.
Na verdade, o Brasil esteve perto de promover a abolição da escravatura
em 1816/1818 – setenta anos antes da data da Lei Áurea – sob pressão dos
ingleses, procurando fazer a substituição do trabalho escravo pelo trabalho
livre. Seja por razões nobres e filantrópicas ou simplesmente comerciais, os
ingleses pressionavam intensamente o governo de D. João VI para suspender
o tráfico negreiro.
O Tratado de Comércio e Amizade assinado em 1810 implicava um compromisso da parte do Brasil de suprimir o comércio negreiro. O tema foi retomado no
Congresso de Viena, em 1814, mas era grande a resistência do governo português.
Argumentava-se que não havia “povo” no Brasil – só a nobreza e o clero.
O historiador suíço Martin Nicoulin, em “A Gênese de Nova Friburgo-Emigração e Colonização Suíça no Brasil –1817-1827” (livro em francês editado em 1972),
relata a história e aventura de um grupo de dois mil imigrantes que, buscando
fugir das dificuldades existentes não só na Suíça, mas em toda a Europa, veio
fundar em 1819, na província do Rio de Janeiro, em terras do então Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves (Dom João VI), um núcleo agrícola que se tornaria
a cidade de Nova Friburgo. O grupo foi “contratado” por Dom João VI. Seria a
primeira imigração de mão-de-obra livre não-portuguesa.

abril• maio • junho 2007

77

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

”
l
a
t
n
e
d
i
c
o
“
capaz de proporcionar
arcabouco institucional
o crescimento

o brasil tem um

,

T

alvez “para inglês ver”, mas a epopéia provocou um decreto real, para “promover e dilatar a civilização do vasto
reino do Brasil”. Foi a primeira imigração não-portuguesa
para o Brasil, autorizada por decreto de maio de 1818. Em 1819,
mais de duas mil pessoas (cerca de 300 famílias) embarcaram
em Estavayer-le-Lac e na Basiléia. O livro de Nicoulin narra
a saga da emigração suíça para Nova Friburgo. O projeto de
Nova Friburgo fracassou. As famílias suíças que sobreviveram,
com novas aspirações, abandonaram a colônia agrícola e se
espalharam pelo Estado do Rio de Janeiro.
Infelizmente, a colônia agrícola de Nova Friburgo fracassou e o projeto de imigração foi por água abaixo. Se o Brasil
tivesse abolido a escravatura em 1818 (e não em 1888), parece
perfeitamente razoável imaginar um processo de crescimento
no século XIX muito mais acentuado do que de fato ocorreu. O
fato concreto é que o império luso-brasileiro decidiu não ceder
às pressões internacionais e manteve a situação escravocrata, a
qual foi prolongada por mais 66 anos entre 1822 e 1888.
Talvez essa tenha sido a grande tragédia brasileira: uma
grande oportunidade foi perdida em 1817/18 – e até hoje o
país sofre as conseqüências dessa perda.
Nitidamente, o Brasil perdeu novamente o bonde da
história no final do século XX e particularmente nesse espetacular início de século XXI. Com efeito, a despeito da tragédia
de 11 de setembro de 2001, tivemos cinco anos de crescimento espetacular na economia mundial – uma autêntica
idade dourada – envolvendo paises tão diferenciados como
Estados Unidos, China, Índia, Espanha e outros. Sem dúvida
alguma, 2007 vai ser mais complicado do que 2002-2006 para
um país como o Brasil que, infelizmente, cresceu de modo
medíocre mesmo diante da “idade dourada”.

O mundo agora se tornou mais sujeito a pressões
inflacionárias e conseqüentemente a políticas monetárias
bem mais apertadas. Após cinco anos de crescimento global
acelerado, os Bancos Centrais estão preocupados com a
inflação, inclusive o Federal Reserve. Mesmo a força global
poderosa que estava atuando no sentido deflacionário – a
exportação chinesa – agora está-se invertendo. O que a China
deu agora está tomando de volta: o seu rápido crescimento
estimula pressões inflacionárias no mundo inteiro pela via das
matérias-primas. As taxas de juros estão subindo no mundo
inteiro – EUA, Europa e Japão.
De qualquer modo, da mesma forma que o Brasil destoou do resto do mundo em 2002-2006 – sem mencionar as
décadas anteriores – não é impossível imaginar uma fase de
recuperação. Como dissemos acima, é terrível imaginar que
o Brasil no século XXI irá repetir o Brasil do século XIX, ou
a Argentina do século XX. Não há nada que impeça – basta
a vontade política – para o Brasil fazer jus à sua história de
dinamismo no século XX e não repetir a herança portuguesa
de setor público do século XIX.
Cá entre nós, quando a gente se concentra nos BRICs, podemos afirmar com segurança que o Brasil tem um arcabouço
institucional “ocidental” capaz de proporcionar o crescimento.
Sem grandes dificuldades religiosas, sem partido comunista
no poder, sem ditadura no poder. Nossos filhos e netos não
estão necessariamente condenados a serem – com todo o
respeito – funcionários públicos ou religiosos. Ou então a
saírem do Brasil em busca de oportunidades no exterior.
alemgruber@uol.com.br
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n dubio, pró-desvalorização! O paradoxo brasileiro tem sido a inversão de papéis no tribunal do câmbio. O lugar
do réu deveria caber, por direito, à apreciação da moeda nacional, durante décadas acurvilhada de cócoras.
Ao invés de motivo de júbilo, a valorização do real virou um anátema econômico. Moeda forte atrapalha. O
aforismo enrustido sempre existiu. O que não se sabia é quanto o adágio tinha de convicção.
A unidade monetária brasileira, seja lá qual for, tende a ser sempre o réprobo, em qualquer época, em
qualquer circunstância. É bem possível que exista uma psicologia do câmbio, na qual os analisados sofreriam de
uma espécie de schadenfroid, vocábulo alemão que sintetiza em doze letras o sentimento mórbido de prazer que
sentimos ao assistir a uma situação de tragédia envolvendo alguém ou algo que nos é próximo e, de alguma forma,
afetivamente pertencido.
Outra hipótese é que se manifeste no câmbio o mesmo sentimento de subordinação ao estrangeiro que alguns
sociólogos chamam de “síndrome de Caramuru”, imagem simbólica da deificação do homem branco pelo silvícola
nativo. O Caramuru seria o dólar. O sentimento de inferioridade, o mesmo. Mais provável, contudo, que tudo se
resuma a interesses. O fato é que a paixão campeia acima da realidade.
Prova disso é o noticiário recente, que antecedeu a data histórica e histérica de 16 de maio de 2007, marco
da travessia da Linha Maginot do dólar a R$ 2,00. As páginas foram inundadas por manchetes e títulos que não
escondem preferência, tais como: “abriram a porteira do real, dinamitaram as exportações, futuro da economia
vai à lona, o surto da euforia conservadora é a repetição reiterada do desastre”. O artífice e maior beneficiário da
valorização do real seria o mercado, esta entidade intangível e invariavelmente hospedada nas teorias conspiratórias.
Elementar indicador do contraditório é que são justamente os analistas de mercado, paladinos da defesa do mesmo
e tesoureiros das suas instituições, os principais críticos da apreciação da moeda.
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o período de 26 de março a 26 de maio, escolhido aleatoriamente no
intervalo antecedente e posterior à data fatídica de 16 de maio, o noticiário foi esmagadoramente crítico ao estado de depreciação do dólar. Um
total de 977 matérias e artigos referindo-se diretamente à valorização do real
foi publicado em sete jornais (O Globo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil,
Folha de S. Paulo, Valor Econômico, Gazeta Mercantil e Jornal do Commercio
- RJ). O resultado da apuração foi que 79% do conteúdo se constituíram de
opiniões radicalmente contrárias à atual política cambial; 6% dividiram-se entre
os temerosos e em cima do muro; e os 15% que apoiaram a política de nãointervenção do Banco Central foram majoritariamente provenientes do governo.
Não consta que tenham sido feitas pesquisas para medir a opinião do homem
comum e seu sentimento de orgulho ou preocupação com o upgrade da moeda
nacional. Quem defende o real apreciado mora em uma ilha.
É ponto pacífico que o poder de compra da moeda tem importância central em questões que vão das trocas internacionais à soberania nacional. Há
quem diga que a melhor definição do Estado é a sua moeda. Mário Henrique
Simonsen cunhou uma frase lapidar, que ganharia o status de axioma: “A
inflação aleija, o câmbio mata”. Certamente Simonsen se referia às situações
agudas, já que, divertidamente, adorava citar a chamada Lei de Wolfgang
Sauer (ex-presidente da Volkswagen do Brasil): “Qualquer que seja a cotação
da moeda brasileira, ela precisa ser desvalorizada em 30%.”
A avalanche contrária à altivez da moeda nacional não é inusitada. Há precisamente 12 anos, quando o real foi apreciado no governo FHC – por motivos
completamente distintos, é bem verdade – o coro de repúdio foi igualmente
intenso. O fim do regime de bandas e o início da livre flutuação cambial foram
comemorados como um marco da Independência da República. Havia mais
ruínas do que conjecturas à época. Certamente, o oposto do atual cenário
econômico, no qual a despeito da bonança do presente, mesmo assim prognostica-se uma enfermidade no futuro se o câmbio prosseguir valorizado – e,
se depender da preferência nacional, o câmbio sempre estará valorizado.
Excessos sempre fazem mal. Trata-se de uma platitude sagrada. Fica difícil,
contudo, saber qual é o câmbio excessivo, valorizado a ponto de dinamitar
a competitividade nacional. Em passado ainda recente, as mesmas profecias
de calamidade ocorreram quando o câmbio rompeu o patamar do dólar a
R$ 3,00. E foi assim, a R$ 2,80, R$ 2,70, R$ 2,50, R$ 2,30, até chegar a R$ 2,00.
O novo patamar mítico é o câmbio a R$ 1,80, quando, assim, o Brasil fenecerá.
Antes disso, apregoam os mesmos críticos, os setores industriais exportadores
intensivos em mão-de-obra, tais como a indústria têxtil e de móveis, já terão
perecido, deixando um mar de desajuste econômico e social.

abril• maio • junho 2007

81

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

H

á motivos sempre de sobra para se preocupar com o câmbio. Há dúvidas sempre de sobra em relação ao que
seria o câmbio de equilíbrio. Uma equação que definiria essa abstração bem poderia ser: TCe = CtgPI = -1/0 = ...
Entenda-se CtgPI como o Co-tangente de PI, ou seja, algo que simplesmente não existe. Não há, portanto, fato
quando se trata da taxa de equilíbrio, mas boa ou má ficção. Ou então, interesse pecuniário, puro e simples.
Tradicionalmente arbitrou-se que a taxa mais equilibrada do câmbio, digamos assim, se daria quando a cotação
da moeda refletisse a variação da inflação interna descontada da inflação do dólar. Trata-se de um postulado, sem
dúvida favorável ao setor exportador, já que indexa, pelo menos teoricamente, o valor do câmbio à inflação passada,
com um pequeno deságio da carestia americana. Durante a longa era de inflação descontrolada, os exportadores se
beneficiaram de uma espetacular transferência de renda, já que os preços no atacado subiam menos do que os preços
ao consumidor. Inflação, como se sabe, faz mal mesmo é ao trabalhador. Ninguém reclamou que este primado fosse
injusto. Ou pediu de volta dos exportadores os ganhos em períodos do dólar extremamente valorizado.
Uma outra forma de avaliar se preço do dólar está no lugar é a relação entre salário e câmbio. Por uma ótica perversa, quanto mais baixa a remuneração do trabalhador, maior a competitividade das vendas externas. Em países com
vendas de baixo valor agregado, essa relação seria exponencializada. A China, nova Meca dos exportadores, consegue
manter o yuan achatado porque pratica salários de fome. Produtividade também pode ser considerada função de
transferência de renda do trabalho.
Também foi considerada como medida de aferição conveniente do câmbio a variação do Índice de Preços no
Atacado (IPA), que refletiria melhor a desvalorização cambial. Ocorre que o IPA tende a cair mais com o real apreciado
e o preço das importações reduzindo os custos internos. Na verdade, toda a lógica da indexação do dólar pelas regras
do passado foram postas em xeque com a estabilização da moeda e a sobra de dólar no país.
Bem mais sofisticada é a comparação do valor do real com uma cesta de moedas. O Banco Central parece preferir essa métrica. Ele adota uma cesta de 15 moedas de países com os quais o Brasil mantém uma relação comercial
mais intensa. De acordo com esse critério, o país teve um período de valorização forte do real no período que vai de
1994 a 1998. A situação virou de ponta cabeça no intervalo entre 2002 e 2006, quando a moeda foi subvalorizada.
A julgar pela comparação com a cesta de moedas, o câmbio estaria agora próximo da sua média histórica, com uma
apreciação de 2%. Merreca!
Digamos que o cestão do BC tenha distorções em sua metodologia e que o melhor índice para saber por quantas
anda o câmbio seja sempre aquele mais desfavorável ao dólar. Qualquer que seja o nível de valorização do real, ele
não alcança dois dígitos (este artigo foi escrito com o dólar a R$ 1,96) e vem caminhando passo a passo, não tendo
surpreendido nenhum exportador com um súbito salto da moeda. Se fosse para ser precificada na unidade monetária
do Tio Sam, a histeria dos exportadores não valeria US$ 1,00.
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A discussão que parece hoje adequada é sobre qual a
taxa mais ou menos valorizada que o país suporta sem a
necessidade de uma intervenção vigorosa do governo, ou
seja, qual o câmbio que atende às condições mínimas de
competitividade do Brasil no exterior com o menor impacto
na estrutura de custos doméstica e maior componente de
redução dos preços internos. Como esta definição não existe
a partir de evidência empírica, a forma de buscá-la é testando
o câmbio. Até aí, nenhuma novidade, diria você, já que em
condições normais e anormais, o câmbio se mexe. A novidade
é testar a valorização da moeda nacional para cima em um
ambiente de inflação controlada sem constrangimentos no
balanço de pagamentos.
O principal argumento contrário à apreciação cambial é
o de que o dólar barato afeta à competitividade empresarial,
criando um ambiente de desemprego e germinando futuros
problemas na balança comercial. O principal crítico de qualquer nível de valorização da moeda nacional é o professor
Delfim Netto. Argumentador brilhante, Delfim vai à guerra, se
for preciso, em nome dos exportadores. Ele foi responsável
por alguns dos momentos operísticos do câmbio para a exportação, tais como a maxidesvalorização com prefixação da
correção monetária e dos salários. Sua principal preocupação
é com a redução do número das empresas exportadoras, que
são irradiadoras de ganhos de produtividade para toda a economia. Quando se trata de câmbio, porém, o professor, que
se diz um discípulo de Schumpeter, contradiz sua admiração
pelo economista austríaco, já que schumpeteriano mesmo
seria correr o risco da destruição criativa, mesmo que através
do câmbio. Delfim sabe que Schumpeter estava mais para
banqueiro do que para exportador.
Nos idos dos anos 1970, Delfim criou a máxima “exportar é o que importa”. Exagero de época. Hoje, muita coisa
importa tanto ou mais do que as vendas externas. Na verdade, as exportações importaram muito mais pelo permanente estado de míngua cambial do que pela vocação notória
do país. Antes que a esmagadora maioria atire sua pedra no
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autor deste artigo, é preciso ressalvar que o convite a que
se repense o quantum ótimo de exportações não é jamais
uma crítica a situação em que o país mantenha ou amplie
sua posição no comércio exterior mundial. Exportações
são boas para o fortalecimento da posição internacional da
Nação, geração de empregos, renda e prosperidade, talvez
até para as dores de garganta e unha inflamada. Mas, não a
qualquer preço, principalmente se o que era sangria virou
abarrotamento de divisas. Há menos risco em deixar o dólar
flutuar, pelo menos por enquanto, do que ficar cambiando
regras que logo serão descambioladas.

r

iscos provocam tosses nos conservadores. Segundo o
economista e filósofo inglês John Stuart Mill, a quem se
pode acusar de progressista, “não se pode jamais dizer
que os conservadores são geralmente estúpidos, mas sim
que as pessoas estúpidas são geralmente conservadoras”. No
Brasil, curiosamente, os livre-cambistas sempre foram taxados
de conservadores, talvez por estarem no extremo oposto dos
mancinistas, para quem o menor controle do Estado sobre o
câmbio era sinônimo de concordância com injustiça social.
Curioso, compreender a moeda nacional subsidiando as
elites mercantis como um ato revolucionário de distribuição
de renda para os menos favorecidos.
O professor Afonso Celso Pastore, um fiel colaborador
do ex-ministro Delfim Netto, é um daqueles poucos que
se mantém onde sempre esteve, ou seja, favorável à livre
flutuação do câmbio. Pastore não negocia sua honestidade
intelectual. Ele não acha que se deva acender uma vela ao
diabo pelo fato de o dólar ter chegado a R$ 2,00. “O novo
patamar da moeda – segundo ele – irá baratear o custo
de investimento em bens de capital e reduzir ainda mais
a inflação, o que permitirá uma maior queda dos juros.”
Pastore constrói seu edifício fundado em uma correlação
entre o crescimento e a Formação Bruta de Capital Fixo, que
está diretamente associada ao aumento das importações.
O câmbio é o trator desta última.
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A professora Eliana Cardoso, às vezes conservadora e às vezes qualquer outra coisa, pensa o contrário e defende,
por sua vez, que a perda de dinamismo das vendas externas brasileiras e a diminuição do número de empresas exportadoras indicam que o câmbio está de fato sobrevalorizado, produzindo uma perda para o país. Ela observa que, no
começo de 2005, as quantidades exportadas cresciam a uma taxa superior a 20%, enquanto no início deste ano a taxa
já estaria em 3%. Além disso, 1.793 empresas deixaram de exportar entre 2005 e 2006, o que prejudicaria os ganhos de
produtividade, já que “as empresas exportadoras estão entre as mais produtivas e as que pagam maiores salários”.

P

ara toda a argumentação, existe outra inversa e de calibre similar. Mesmo que seja discutível a existência de
um trade off entre a prioridade às exportações em ambiente de mercado interno bastante aquecido, ninguém
contesta que a expansão vigorosa do consumo doméstico desloca as vendas externas. Ora, o comércio está
crescendo a 90%, em razão do aumento do crédito a juros mais baixos e da ampliação do poder de renda da
população, decorrente da inflação cada vez mais baixa e de políticas sociais compensatórias (Bolsa Família, auxíliodesemprego etc.). Era inevitável um deslocamento das exportações para o circuito da absorção interna. Prova do
argumento: a indústria de couro e calçados, que já registrou uma firme posição exportadora, teve um crescimento
da produção de 15% e reduziu sua ociosidade de 18% para 11% da capacidade instalada. E mesmo assim tem uma
enxurrada de reclamações quanto ao câmbio.
Os setores de manufaturados intensivos em mão-de-obra são um fenômeno curioso. É verdade que a vida útil
das pequenas e médias empresas deste segmento reduziu muito com a apreciação do real, já que qualquer que
seja o equilíbrio da taxa ocorreu forte valorização se a base de comparação for o ano de 2005. Mas, pelo menos
em função do número de empregos, talvez seja discutível a afirmação de que estas indústrias estejam indo de mal
a pior. No setor calçadista, os dados do Ministério do Trabalho mostram que foram criadas 15,3 mil vagas com
carteira assinada entre janeiro e abril. É mais do que o dobro das 7,4 mil vagas geradas em igual período de 2006,
não obstante a tão proclamada desabada do dólar. Já o segmento têxtil e de vestuário ampliou em 24,5 mil a
quantidade de vagas com carteira assinada no primeiro quadrimestre deste ano. Só os estados sulistas, segundo o
jornal Valor Econômico, foram responsáveis por quase a metade (12 mil) desses postos, mais do que o dobro das
7,4 mil vagas geradas em igual período de 2006.
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Os suplícios do câmbio apreciado também se fariam
sentir com ainda maior agonia na indústria automobilística,
pobre e coitado setor da economia açoitado por um real forte
e verdugo. A realidade, contudo, insiste em dizer o contrário,
valendo a máxima de que quando o mercado interno pede
passagem, tem preferência sobre as exportações. Pois os
resultados das vendas no mercado doméstico prometem
uma produção de veículos muito próxima de 2,8 milhões
de unidades, o que corresponde dizer que as montadoras
terminarão 2007 com praticamente um mês de venda a mais
do que no ano passado. Em 2006, ano recorde da produção
de automóveis de todos os tempos, foram produzidas 2,63
milhões de unidades. Dado curioso: não são os carros populares que estão puxando o crescimento do setor. Portanto,
cresceu o valor agregado do produto.

T

ambém seria pertinente argumentar que a economia
vive um rito de transição, no qual se verifica, conforme
as palavras do economista José Roberto Mendonça de
Barros, uma reconfiguração da indústria. Segundo ele, não
só o real apreciado, mas também o advento da desenfreada
expansão das vendas externas da China, vão produzir movimentos empresariais em novas direções, tais como a abertura
ou ampliação de unidades no exterior e internacionalização
do departamento de suprimentos com aumento das importações, o que não é bom, nem mau, podendo ser ambos, dependendo das políticas de desenvolvimento adotadas no país.
Aliás, as importações a preços mais baixos de componentes
para projetos nacionais do setor manufatureiro, diga-se de
passagem, criam um novo vetor de competitividade para a
indústria. Perguntem aos empresários do setor eletroeletrônico se o regime cambial vigente desfavorece seus custos ou
a capacidade de concorrência da sua produção.

A economia brasileira estaria também reconcentrando
a sua pauta de exportações ainda mais nas commodities,
em um momento que produtos primários encontram-se
em patamares de preço nas alturas. Nesse ponto, residem
algumas das maiores críticas ao discurso do governo, de
que as exportações vão, sim, muito bem, pois os superávits comerciais continuam crescendo, a despeito do dólar
barato e do aumento das importações. O câmbio apreciado
estaria prejudicando as vendas de produtos de maior valor
agregado, subtraindo do país o desenvolvimento tecnológico e ampliando os riscos da “doença holandesa”, que
vem a ser um surto de desindustrialização decorrente de
períodos nos quais a valorização das commodities sufoca
os setores industriais.
De novo, há controvérsias. A indústria vem crescendo, é
bem verdade que, em alguma parte, decorrente da cadeia de
transformação dos próprios produtos primários. José Roberto
Mendonça de Barros considera, inclusive, que a commoditização pode, inclusive, ser boa sob alguns aspectos, já que
é possível agregar muito valor a partir das commodities. Os
combustíveis agroenergéticos, por exemplo, que tendem a
virar commodities, vão permitir indiscutível vantagem comparativa ao país, sendo compatível com o desenvolvimento
de tecnologias que estejam associadas à chamada “cadeia do
carbono”. Se quisermos ainda ser futuristas não custa lembrar
da matéria-prima água, inevitável commodity do século, que
vai gerar investimentos em toda a cadeia de suprimentos.
Para não precisar ir longe no tempo, basta voltar ao presente
e citar o indicador sobre o nível de utilização calculado pela
LCA Consultores – pertencente ao economista Luciano Coutinho – com base nos índices da Confederação Nacional da
Indústria. O indicador original, devidamente dessazonalizado,
mostra que, em março, a indústria ocupou 81,7% da sua
capacidade, a apenas 0,8% do pico histórico, alcançado em
agosto de 2004. Com câmbio apreciado e juro alto.
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á um deslumbrante ajustamento estrutural do balanço de pagamentos, o que permite um olhar diferenciado em
relação à função do câmbio na economia. Até o final do segundo semestre, o Brasil terá, muito provavelmente,
US$ 150 bilhões em reservas. Não é despropósito imaginar reservas na faixa de US$ 200 bilhões bem antes do
mesmo período de 2008. Esse montante paga com alguma folga toda a dívida externa do país. Com o investment
grade do Brasil virão mais recursos. O etanol nem sequer começou a bombar. A saga das commodities é sustentável,
mesmo que algum acidente de percurso venha a ocorrer na economia mundial. Explica-se: as 10 principais commodities
brasileiras, representantes de pouco mais de 35% das exportações totais, mesmo que tivessem sua receita cortada à
metade ainda assim seriam capazes de manter a balança comercial no mínimo neutra. Por outro lado, a baixa dependência do país do comércio exterior mundial é um hedge natural em tempo de crise. Um cenário bem diferente se
descortina na terra brasilis.
Ninguém disse, porém, que os setores industriais voltados às vendas externas que mais sentem a dor do câmbio
devam ficar expostos ao relento, sem curativo ou tonificante. O que é feito em todos os países com vocação exportadora são políticas industriais, aduaneiras e de incentivos fiscais, além das sempre desejáveis desonerações tributárias,
redução do entulho burocrático, aprimoramento da legislação trabalhista, melhoria da infra-estrutura e uma ou outra
barreirinha nas importações. O câmbio fácil é moleza para chorão.
As políticas de fomento ao comércio exterior foram satanizadas. A hipocrisia grassou incólume durante um longo
capítulo da história nacional. Bom, gostoso e barato era deixar os exportadores amaciados por um câmbio revigorante
e justo, seja lá o que isso signifique. Balela! Não há país exportador que não pratique a proteção ou mesmo transferência de renda através de incentivo fiscal e/ou subsídio para setores da sua indústria. O economista Dani Rodrik,
da Universidade de Harvard, sustenta radicalmente que a lógica da globalização veio a justificar, paradoxalmente,
a imposição de barreiras comerciais em algumas circunstâncias, além de políticas governamentais que ajudem os
trabalhadores prejudicados pela competição externa a enfrentar o desemprego. Quando se trata do assunto acima,
Harvard é inteiramente insuspeita.
Uma outra questão a ser considerada é até que ponto o governo deve apoiar com políticas de fomento as vendas
externas dos setores que não possuem, notoriamente, vantagens competitivas internacionais? Esta é uma discussão
matusalênica: deve o BNDES fazer políticas industriais de corte setorial ou escolher os cavalos ganhadores para apostar
ainda mais na sua chegada? Existem setores que não agregam valor e nem agüentam a briga lá fora que estão chorando
por mais câmbio e, de quebra, alguns subsídios. Em princípio, os trabalhadores que estão sofrendo as agruras de uma
transição de paradigmas da economia, estes, sim, merecem o conforto de políticas governamentais.
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ma das propostas compensatórias que circulam
nos bastidores do debate cambial é a transferência de renda intra-exportadores. A idéia,
aparentemente de jerico, é tributar as commodities que
estão pedalando no comércio externo para reduzir seu
ímpeto de depreciação do dólar. O Chile e a Noruega
praticam o imposto de equalização cambial. Por aqui,
defende-se que os recursos deveriam ser alocados a um
fundo que compensaria as agruras dos exportadores
sacrificados com a apreciação da moeda. É a condenação
da eficiência e da vantagem espontânea no mercado.
Quando o Estado é o dono da bola, vá lá que se cogite
pensar sobre o assunto. Mas, quando as empresas são
privadas e têm seu capital pulverizado em bolsa, é um
casuísmo similar a tabelamentos, compulsórios e confiscos. Segundo o economista Alexandre Schwartsman,
o único mérito dessa história é reconhecer, sim, que
o superávit comercial é o principal responsável pela
vitaminação do real.
Em algum momento do script, a crítica à apreciação
do real se confunde com a crítica aos juros altos. Um
seria função do outro. Deve ser verdade em algum
múltiplo, até porque os juros reais estão muito altos,
permitindo uma arbitragem excessivamente rentável. O
Banco Central descarta uma influência muito expressiva,
pois os gráficos demonstram que a taxa de câmbio está
fortemente correlacionada ao risco Brasil e ao preço
das commodities. Os vultosos superávits comerciais
serviriam de veneno ao câmbio. O BC contrapõe os
argumentos contrários, através da exposição dos fluxos
comerciais, que aumentaram em US$ 16 bilhões nos 12
meses encerrados em abril último em comparação com
abril de 2006. No mesmo período, os fluxos financeiros
– estes mais diretamente atraídos pela arbitragem com
os juros – cresceram apenas R$ 2,8 bilhões.
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s juros vêm caindo e o real, caprichosamente, se espreguiçando para cima. Uma explicação mais sofisticada
vem dos descontentes com a abordagem macroeconômica. Haveria certo determinismo na apreciação do
câmbio nas circunstâncias que sucederam ao processo de
estabilização monetária em consonância com a liberação dos
grilhões do balanço de pagamentos. Os economistas Samuel
Kinoshita e Patrícia Stefani, autores de artigo seminal sobre
a influência dos mercados futuros na apreciação do real,
consideram que o Brasil virou uma aposta segura, ”apesar
de ostentar oito moedas desde a Segunda Guerra Mundial
e possuir poucos governantes afeitos à idéia de intervenção
mínima na economia.” Com a alta liquidez mundial e os
juros altos, os investidores podem explorar o diferencial de
juros brasileiros sem precisar trazer os dólares para o país.
A moeda seria arbitrada de fora, através da posição líquida
dos investidores estrangeiros no futuro de câmbio. A brecha,
faça o governo o que fizer, continuaria a descoberto, já que
é bastante difícil, para não dizer improvável, que o Brasil,
durante ainda muito tempo, deixe de pagar um prêmio sob
a forma de juros mais altos do que no exterior, preço de
diversas moratórias e quebra das regras do jogo.
Juro baixo é bom para tudo, e, portanto, será também
para o câmbio, que deve carregar alguma gordura em
função das taxas recordes. É esperado que as posições
dos investidores estrangeiros nos contratos de dólar futuro
tornem-se menos exuberantes com a Selic bem mais baixa,
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a sanhaexportadora

influenciando igualmente a queda do dólar spot. O que
não se sabe é o que farão os Estados Unidos da sua vida.
Explica-se o súbito ingresso da economia norte-americana
no epicentro da questão cambial brasileira. O dólar vem
desabando no mundo inteiro. Quando comparamos o real
com o dólar, a idéia de valorização da moeda fica ainda
mais saliente. Nada mais do que a ilusão de uma sereia. Os
Estados Unidos respondem por apenas 17% do comércio
brasileiro, enquanto a zona do euro significa 22%. Para
resolver esse fator de pressão sobre o real, teríamos de
equacionar, aqui, o alto déficit comercial e em conta corrente
dos americanos. “Se conseguirmos resolver os problemas do
Brasil, já está muito bom”, contenta-se o presidente do BC,
Henrique Meirelles. De quebra, um biscoito para reflexão: a
Alemanha, encastelada na zona do euro, que vem sofrendo
com a desvalorização do dólar, aumentou a venda dos seus
manufaturados no período.
E o emprego, e o salário, e o povo?, perguntaria uma
Penélope desvairada, em meio à tragédia grega. O povo vai
bem, obrigado. Para ele, o câmbio mostra sua face através
de índices de preços mais baixos, mercadorias acessíveis
no supermercado e dinheiro no bolso. O professor Antônio
Carlos Lemgruber, que nesta edição escreve artigo na mão
inversa da diatribe deste signatário, matou a charada: o desemprego atinge cerca de 10% da população, a inflação mais
baixa 100%. Cada menos 0,01% de inflação são mais dois
ovos na cesta básica do trabalhador. Não é difícil a escolha
do presidente Lula.
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ara que não fique pedra sobre pedra, é preciso averiguar se o câmbio apreciado tem realmente produzido
as mazelas sociais do desemprego, da queda da renda do trabalhador e da massa salarial. A premissa é que
com o real fora do lugar, conforme o senso comum, uma tragédia se abateria sobre a atividade produtiva,
notadamente a intensiva em mão-de-obra. Pois bem, o dólar foi a R$ 1,97 e o desemprego está estável, com uma
ligeira melhoria. Por outro lado, a criação de empregos formais – aqueles que, em princípio, estariam fundamentalmente representados pelo setor exportador – vem batendo recordes sobre recordes. Em abril último, o aumento
foi de 31,4%, o maior resultado da série histórica. E não foram os produtores de bens primários, mas a indústria de
transformação quem mais contratou no mesmo período. Na média, o rendimento dos trabalhadores subiu 0,5%
de março para abril e 5% ante o mês de abril de 2006. Se os salários estão subindo com o câmbio apreciado é
porque a produtividade e os lucros estão aumentando, e os trabalhadores merecendo prêmios na remuneração.
Por que o câmbio, então, estaria tão fora do lugar?
Ganhar dinheiro é um hábito que vicia. Entende-se, portanto, a sanha exportadora. Mas, mesmo dando-se um
desconto pelo overshooting nos preços dos produtos primários, as exportações não vão tão mal assim. Apesar da
forte queda do dólar abaixo de R$ 2,00, a terceira semana de maio registrou um saldo comercial acumulado de US$
2,704 bilhões, recorde para o período. De janeiro até a terceira semana de maio o superávit da balança comercial
atingiu US$ 15,690 bilhões, cifra superior aos US$ 14,830 bilhões obtidos no mesmo período do ano anterior, com
um dólar bem menos desvalorizado.
O que, além da grita generalizada, levaria o governo a uma intervenção no câmbio, criando quarentenas para os
recursos estrangeiros no país, impostos sobre os investimentos externos ou simplesmente voltando a prefixar o câmbio?
Há quem diga que a maior motivação de uma desvalorização mais agressiva nesta época régia seria um hedge para
a travessia de tempos bicudos que viriam em algum ciclo do porvir. A questão é se os ganhos no presente devem ser
abortados, precipitadamente, com marteladas intervencionistas, quando se vive a alvorada de um novo paradigma
nacional: uma moeda forte. O real ligeiramente apreciado tem permitido que os preços internos se reduzam ainda mais
rápido, com imediato efeito sobre a renda dos trabalhadores, principalmente os mais pobres. O real vigoroso permite
a compra de reservas a valores mais baixos. Ele atrai investimentos estrangeiros e permite que maiores importações
estimulem a formação de capital fixo. Não bastasse, produz certo gostinho de orgulho nacional.
O fato é que o real forte expõe fraturas da economia e da sociedade; funciona como colírio, desanuviando a
percepção dos desajustes da infra-estrutura, do aparelho regulatório, da legislação trabalhista, da carga tributária, da
produtividade e da própria institucionalização do país. Como pano de fundo, disputa-se uma queda-de-braço no campo
teórico, contrapondo correntes que se digladiam desde priscas eras nos terrenos da academia e da economia real. No
Brasil é a primeira vez em que o embate se dá para valer, em condições isentas de um balanço de pagamento neutro
na competição. Em algum ponto futuro, será possível averiguar se, dadas às novas condições, o real pode perfilar em
andaimes superiores ou tem que viver condenado a estar alguns degraus abaixo das moedas ditas superiores.
faro@insightnet.com.br
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M

uito se fala sobre o orçamento impositivo, visto como solução para
os freqüentes casos de corrupção
envolvendo empresários políticos e
burocratas. Segundo o argumento, a
conseqüência fundamental desta nova metodologia de
execução orçamentária será a eliminação da figura do
contingenciamento, instrumento pelo qual é facultada
ao Executivo a prerrogativa de suspender os pagamentos
aprovados na lei orçamentária referentes a investimentos.
A rubrica investimentos é a parcela da Lei Orçamentária
Anual (LOA) dedicada às políticas públicas não-amarradas
por gastos com pessoal, com a máquina administrativa
ou com dívida pública. Por isso, é central para atores políticos, tais como representantes e partidos, no exercício
de prestação de contas aos seus apoiadores e eleitores.
O fato de caber ao Executivo a decisão sobre quando, o
que e quanto poderá ser efetivamente despendido dos
investimentos transformam os legisladores em verdadeiros
lobistas diante das autoridades do Tesouro e como tal, alvo
da cobiça de empresários interessados em ter os recursos
previstos nas obras contratadas empenhados, se possível
sem cortes significativos.
Em outras palavras, o orçamento impositivo forneceria
mais transparência ao processo de realização do gasto
federal, sobretudo na parcela referente às prioridades
estabelecidas pelo Congresso Nacional, pois os legisladores não teriam mais incentivos para “bater à porta” da
burocracia da Fazenda em busca da realização de gastos
de sua prioridade – tudo aquilo que for aprovado na lei
orçamentária será automaticamente realizado, cabendo
ao legislador tão-somente fiscalizar o ritmo e retidão no
cumprimento da norma legal.
A vida não é tão simples – a experiência dos EUA,
modelo por excelência de orçamento impositivo e de força
congressual no processo decisório em geral – é plena de
exemplos de impasses, escândalos, acusações de conflito
de interesses etc. Todavia, não é preciso recorrer ao que
se passa em outros países para se fazer uma avaliação do
orçamento impositivo. Aqui mesmo, no Brasil, tivemos um
período relativamente longo, no qual o Congresso possuía
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importantes prerrogativas na esfera alocativa. Aliás, muito
temos a aprender ao retomarmos a discussão sobre o
desempenho institucional da chamada República de 46.
Senão vejamos.
Os fundamentos institucionais da moderna democracia brasileira foram estabelecidos pelo regime político
inaugurado em 1946, logo após o fim do Estado Novo,
ditadura comandada por Getúlio Vargas desde o golpe de
1937. Retomando os alicerces construídos por inspiração
de Assis Brasil e presentes na Carta de 1934, o constituinte de 1946 consagra a República presidencialista, o
federalismo, o bicameralismo, com o princípio da maioria
simples valendo para a eleição de presidente, governadores
e senadores (dois por estado) e o sistema proporcional
de listas abertas para a eleição de deputados federais,
estaduais e vereadores. Os estados tornaram-se a base
distrital da disputa pelo voto entre candidatos à Câmara
dos Deputados, tendo cada unidade federativa o direito,
respeitado o limite mínimo de sete, a um representante
por 150 mil habitantes até alcançar um total de 20 representantes, a partir daí o acréscimo de cadeiras exigindo
mais 250 mil habitantes por representante.
A princípio pode parecer que a contribuição institucional trazida pela República de 1946 teria se restringido
à adoção do sistema proporcional e a conseqüente
perspectiva de advento do multipartidarismo, pelo menos
no âmbito da Câmara. Contudo, alterações radicais na
prática política no país ocorreram a partir de exigências
para a criação de partidos políticos. Com a Lei Agamenon, criada para organizar a vida partidária e aprovada
durante a Constituinte de 1934, mas retomada em 1946,
as agremiações só poderiam receber registro e concorrer
nas eleições se tivessem representatividade nacional, ou
seja, se seu registro recebesse a assinatura de 50 mil
eleitores espalhados em pelo menos cinco estados. Com
isso, pela primeira vez desde o fim do Império em 1889,
os partidos se organizam em escala nacional e a disputa
política partidária volta a se desenvolver em torno de
issues nacionais.
A República de 46 significou mais do que a passagem
para o sistema proporcional e as origens da nacionalização
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da vida partidária, conquistas que por si só já valeriam
todo um regime. O Brasil pós Segunda Guerra assistiu
também ao início de um contínuo e impressionante processo de incorporação político-eleitoral. Se, ao longo de
toda a República Velha, o comparecimento eleitoral nunca
ultrapassou a marca de 5% da população adulta, feito
excepcional nas eleições presidenciais de 1930, já nas
eleições de 1945, este mesmo indicador subiu para 13,4%,
chegando a 20% ao final do período com as eleições de
1962. Se juntarmos a estas informações, a prevalência da
representação proporcional, além da criação e atuação da
Justiça Eleitoral cuja finalidade foi a de garantir a lisura
do pleito eleitoral e veracidade de seus resultados, então,
pode-se dizer que o período 46-64 realizou uma verdadeira
ruptura político-institucional no país.
Mas a preocupação aqui é a de avaliar a política
institucional do período tendo em vista a experiência
contemporânea e por qualquer critério que se queira
utilizar para medir a força e influência do Executivo
e de líderes partidários sobre o processo decisório do
Legislativo, o sistema político vigente de 1946 a 1964
apresentará mais equilíbrio e simetria relativamente ao
regime democrático iniciado após a aprovação da Carta
Constitucional de 1988. Seja através dos poderes de
agenda sob controle do presidente e dos partidos, seja
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mediante a observação das taxas de sucesso do Executivo
no Congresso, ou ainda pela análise do comportamento
das bancadas em votações nominais, é absolutamente
cristalino e indisputável que o governo possui hoje em
dia enorme preponderância sobre o processo decisório
da Câmara dos Deputados. Se isto significa que hoje
temos maior previsibilidade na ação legislativa, também
denota que a dinâmica de separação de poderes foi de
alguma forma mitigada.

V

ejamos em primeiro lugar a distribuição de poder
entre Executivo e Legislativo. É nítida a vantagem
dos presidentes atuais no que concerne aos instrumentos à disposição do Executivo para intervir no conteúdo
e ritmo da agenda do Legislativo. Atualmente, o governo
conta com o instrumento do decreto, pelo qual é capaz
de alterar o status quo legal sem prévia manifestação favorável de uma maioria congressual. Conta, ademais, com
gama maior de assuntos de iniciativa exclusiva, sobretudo,
com o monopólio de iniciativa em matérias orçamentárias,
tema a ser discutido com mais detalhe na próxima seção.
Finalmente, também consta do rol de poderes de agenda,
o que não ocorria no pré-64, a prerrogativa de solicitação
unilateral de urgência para a tramitação de projetos de
sua iniciativa.

a dinâmica

de separação

de poderes

foi de alguma forma
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no período pré-64,
nem mesmo a prática de

encaminhamento

de
voto
pelos líderes era conhecida

M

aiores e melhores poderes de agenda não foram
privilégio do Executivo, no elenco de mudanças
institucionais de inspiração centralizadora, introduzidas desde o golpe militar de 64 e de alguma forma
mantidas no curso da transição democrática. Os líderes
dos partidos também foram agraciados com o aumento
de prerrogativas e responsabilidades relativamente ao que
se passou no regime de 46-64.
Várias instituições fundamentais responsáveis pela
organização do processo decisório na Câmara atualmente, e que concentram poderes de agenda nos líderes dos
partidos, não existiam no período 1946-64. Em primeiro
lugar, não existia anteriormente nenhuma instituição
semelhante ao Colégio de Líderes, o que indica que os
líderes de partidos não tinham muita influência na organização da pauta de votações da Câmara. O Colégio de
Líderes foi criado em 1989 como organismo auxiliar da
Mesa Diretora da Câmara para a distribuição do tempo
de plenário destinado à discussão e votação das diversas
matérias em tramitação. Ele tem importância decisiva
nos pedidos de urgência para a votação de projetos
específicos, o que significa que as proposições podem
ser incluídas na pauta de votações da sessão legislativa,
a despeito de ter ou não havido pronunciamento da
comissão de mérito pertinente – o pedido de urgência é,
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em geral, encaminhado à Mesa pelo Colégio de Líderes,
sendo a assinatura de cada líder ponderada pelo tamanho
da bancada sob seu comando. Em seguida, o pedido é
enviado ao plenário da Câmara para ser votado, o que
pode ser feito por manifestação simbólica. Em segundo
lugar, no período 1946-64 não havia restrição alguma à
apresentação de emendas por legisladores individuais,
sendo que, no regime atual, há restrições ao direito dos
deputados de fazer emendas em plenário. Quando um
projeto é submetido à votação em regime de urgência,
as emendas não são consideradas, salvo se contam com
a assinatura de pelo menos um décimo da Câmara ou
dos líderes cujas bancadas representam esse número. No
período pré-64, nem mesmo a prática de encaminhamento de voto pelos líderes era conhecida.
No que concerne a relação entre comissões, partidos
e plenário, vários procedimentos atestam o caráter mais
descentralizado do processo decisório no regime 46-64
relativamente ao que ocorre no período democrático atual.
Embora não houvesse durante o primeiro regime a figura
do poder conclusivo, criada com a Constituição de 1988, e
pela qual um projeto pode ser aprovado, sob determinadas
condições, diretamente no estágio comissional, sem precisar do crivo do plenário, também não existia a figura das
comissões especiais. Pelo regimento atual, se um projeto
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tramita por mais do que três comissões permanentes, a
Mesa pode instalar uma comissão especial para a apreciação do mesmo, sendo que seus membros serão indicados
pelos líderes dos partidos. É claro que tal prerrogativa, em
mãos do presidente da Câmara e das lideranças, permite a
manipulação das preferências do órgão a proferir parecer
sobre matérias por estes consideradas relevantes. Ademais,
importante instrumento de incentivo à especialização e
atuação nas comissões permanentes, como a possibilidade
de reeleição de seu presidente, foi abolido durante o regime militar, sendo mantido no período presente o rodízio
de mandatos de presidência de comissões.
As evidências também são bastante contundentes
no que diz respeito ao processo decisório propriamente
dito, seja em termos das taxas de sucesso e dominância
do Executivo no Legislativo, seja em termos de comportamento partidário. Segundo Figueiredo e Limongi1, apenas
52% dos projetos iniciados pelo governo, contra 71%
do período atual, foram aprovados em todo o período
pré-64 (mais especificamente 1951-64), taxa que diminui
consideravelmente se a medida levar em conta apenas os
projetos apresentados e aprovados durante o mandato
de um mesmo presidente (29% em média, sendo a maior
de Getúlio Vargas e a menor, 10%, de Café filho e Nereu
Ramos). O indicador é ainda mais sugestivo quando se
considera apenas os projetos aprovados no mesmo ano
de envio – 19%, contra 69% no pós-88 (contagem feita
até 1998).

E

m relação à taxa de dominância, ou seja, a distribuição relativa dos projetos aprovados por origem,
as evidências apontam para a mesma direção. No
período 46/64, 42,8% das leis aprovadas tiveram origem
no Poder Executivo, sendo os 57,2% restantes de formulação inicial no próprio Legislativo. Cenário inteiramente
distinto é observado atualmente: 84,9% da legislação
aprovada foram patrocinadas pelo Poder Executivo, sendo
os 15, 1% restantes pelo Legislativo. Sem dúvida, a diferença é suficientemente alta para indicar que o padrão de
relacionamento entre esses Poderes se alterou de modo
significativo nos dois períodos.
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Mas tanto no que diz respeito à distribuição de poder
entre Executivo e Legislativo quanto à distribuição de
direitos parlamentares entre líderes e bancada nenhuma
decisão foi mais importante do que a decisão de manter
sob rígido controle o processo orçamentário da União, com
o conseqüente fortalecimento da comissão permanente
encarregada de avaliar matérias orçamentárias.
O Executivo tinha a prerrogativa constitucional de
iniciativa da lei orçamentária e isto não diferencia a experiência daquele período do que constatamos a partir da
Carta de 1988. Contudo, as semelhanças não vão muito
além. Pode-se enumerar pelo menos quatro diferenças
essenciais2:
1) Em primeiro lugar, a tramitação da lei orçamentária
era bicameral, iniciando-se na Câmara, ao contrário do
que ocorre hoje em dia, com tramitação unicameral em
comissão mista e votação no Congresso.
2) Em segundo lugar, não havia a figura do contingenciamento – as despesas podiam ser automáticas e
provocadas. As automáticas referiam-se às verbas para
aquisição de material e para pagamento de pessoal; sob
as provocadas ficavam as despesas de investimento e
demais gastos cuja execução dependia de demanda das
repartições, ministérios e autarquias, junto às chamadas
estações pagadoras – Tesouro e Banco do Brasil. O importante é que estas estações encontravam-se despojadas da
prerrogativa de reter rendas arrecadadas, existindo lei que
autorizasse os gastos correspondentes.
3) Em terceiro lugar, os legisladores podiam evitar,
recorrendo a vários instrumentos procedimentais, a manipulação dos prazos por parte do presidente para impor
suas preferências ao Congresso. Normas internas da
Câmara referentes à definição das responsabilidades das
comissões permanentes estabeleciam que, num primeiro
momento, a Comissão de Finanças e Tributação (até 1950)
e, posteriormente, a Comissão de Fiscalização Financeira
(a partir de 1951) podiam encaminhar ao plenário uma
proposta de orçamento quando o Executivo não o fizesse
no prazo determinado pela Constituição. Isso significa
que o ponto de reversão, nos casos em que o orçamento
não era votado no prazo devido, não era tão favorável ao
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presidente quanto depois de aprovada a Constituição de
1988. Se o presidente tentasse usar estrategicamente sua
prerrogativa de iniciativa da lei orçamentária, por exemplo,
demorando a encaminhar o projeto e com isso induzindo
a uma decisão muito afastada do ponto ideal do legislador mediano, este teria a opção de recorrer à comissão
pertinente e propor um pacote orçamentário distante do
ponto ideal do presidente.
4) Em quarto lugar, durante o regime de 1946-64, os
legisladores mantinham considerável poder de criação
de despesas. Segundo a Constituição de 1946, artigo
75, capítulo relativo à capacidade de criar despesas dos
congressistas:
“A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à
previsão da receita e à fixação da despesa para os serviços
anteriormente criados. Não se incluem nessa proibição:
I – a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de crédito por antecipação da receita;
II – a aplicação do saldo e o modo de cobrir o déficit”
(Campanhole e Campanhole, 1986:228-229).

A

mensagem é bem clara. Os legisladores estavam
autorizados a interpretar as demandas locais e
a atendê-las mediante recursos orçamentários,
por meio de operações de crédito com antecipação da
receita ou pela aplicação de saldos. O ponto relevante é
que a autorização constitucional para tomar a iniciativa
de políticas distributivas provoca um significativo impacto
na produção legislativa da Câmara: 75,2% dos projetos
aprovados pelos legisladores ao longo do período 46-64
referiam-se a assuntos econômicos e administrativos.
Ademais, entre 1959 e 1963 mais de 50% da produção
endógena da Câmara destinavam algum tipo de recurso
público a localidades, indivíduos e grupos.
5) Finalmente, não era permitido ao presidente vetar
parcialmente a lei orçamentária. Pelo fato de que frequentemente, o projeto só era aprovado na eminência de se esgotar
o prazo para o início do ano fiscal, restava o Executivo caso
discordasse veemente da proposição vetá-la integralmente,
o que significava aplicar a lei orçamentária do ano anterior,
e não o projeto tal como originalmente enviado.
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Portanto, o poder de barganha do presidente, relativamente à alocação dos recursos do setor público era baixo,
sobretudo se compararmos este poder ao que se passa sob
égide da Constituição de 1988. Acrescentando-se a isso o
fato de que o modelo de organização congressual à época,
centrado mais nas comissões, oferecia aos líderes dos partidos escassos instrumentos de controle do comportamento
dos deputados federais, tínhamos então um quadro no
qual o processo decisório em torno de políticas públicas
oferecia mais alternativas ao conjunto dos parlamentares.
Em particular, o trabalho junto às comissões consistia em
via eficiente de ação política e no que concerne à política
alocativa a Comissão de Finanças e Tributação, de 1946
a 1954, e depois a Comissão de Fiscalização Financeira
foram de particular interesse para congressistas, partidos
e grupos parlamentares.
À guisa de conclusão
Como sabemos, a República de 46 em 1964 se
encerra com um golpe militar. Diversas análises foram
empreendidas sobre o período no intuito de revelar
os motivos pelos quais o conflito político chegou a um
impasse e a solução de força acabou prevalecendo. Sem
dúvida, a instituição mais atingida foi o Poder Legislativo.
Vários políticos foram cassados e depois de um período
durante o qual o novo governo testou a manutenção
do sistema partidário nas condições até então vigentes,
finalmente os partidos foram considerados extintos e
apenas duas novas agremiações tiveram funcionamento
permitido.

C

onseqüências institucionais contundentes também
ocorreram no âmbito da distribuição de poderes
entre o Executivo e o Congresso. O governo passou
a contar com o poder de decreto, com a capacidade de
acelerar o trâmite de matérias de sua iniciativa e, principalmente, com a elevação considerável de prerrogativas
no âmbito orçamentário. É conhecida a tese segundo a
qual o Legislativo na República de 1946 se tornara um
verdadeiro “engenho da inflação”, dada sua propensão
a produzir gastos sem a correspondente preocupação
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em financiar a despesa3. O argumento desenvolvido nas
seções precedentes permite uma nova visão a respeito de
um diagnóstico tão pouco lisonjeiro.
O que na verdade se passava na mecânica das relações
entre os Poderes era o fato de que nem sempre as prioridades de gasto eram as mesmas de presidente e partidos
parlamentares, principalmente a facção majoritária, de
persuasão liberal, mas francamente desenvolvimentista,
do PSD – dado o fato de que o desenho constitucional
permitia ao Congresso exercício efetivo de influência na
política alocativa, além de que o modelo de organização
intramuros descentralizou o poder de agenda, distribuindo-o em favor das comissões permanentes, em especial,
a Comissão de Finanças e a Comissão de Fiscalização
Financeira. Por conseguinte, temos o contexto institucional
adequado para a emergência dos governos divididos e suas
conhecidas conseqüências em termos de déficit público4.

N

ão se pode afirmar que a continuidade do regime
democrático ficou comprometida por conta da
irresponsabilidade fiscal. A assertiva é questionável
do ponto de vista normativo, pois sugere que intervenções
autoritárias são desejáveis nos momentos em que os
atores partidários, governo e congresso não se mostram
capazes de equacionar o problema do equilíbrio das contas
públicas. Se a democracia é tida como valor inegociável, do
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ponto de vista de princípios, não há por que se concordar
com o argumento. Mas a assertiva também é questionável do ponto de vista explicativo – não se pode imputar
como causa da intervenção autoritária de 1964 o fato de
o Congresso ter mantido sob seu controle prerrogativas
alocativas importantes. O clima de radicalização política
que envolveu a sociedade como um todo e o parlamento,
em particular, nos meses que antecederam o golpe, a
existência de uma corporação como as Forças Armadas,
disposta a intervir e que a todo o momento era utilizada
como recurso pelos atores políticos mais radicalizados são
fatores muito mais decisivos do que a maior ou menor
capacidade do Legislativo em conferir consistência ao
gasto público5.
O que houve de fundamental ao longo do período
foi uma experiência rica e consistente de separação de
poderes – e esta teve como ingrediente institucional crucial o poder de alocar recursos da União, compartilhado
entre governo e Congresso, Executivo e Legislativo. A
menor predominância do Executivo na produção legislativa, relativamente ao que vemos hoje em dia, a menor
disciplina partidária e a menor previsibilidade do plenário
são efeitos políticos de uma arquitetura institucional e
ação parlamentar voltadas para o fortalecimento da representação mesmo no contexto de uma tradição histórica
estado-cêntrica.
fsantos@iuperj.br

NOTAS
1. Ver Argelina Figueiredo e Fernando Limongi, Executivo e Legislativo
na Nova Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: Editora da Fundação
Getulio Vargas, 1999.
2. As informações sobre os fundamentos da tramitação da lei orçamentária na República de 46 foram extraídas do excelente estudo de Arizio
de Viana, Orçamento Brasileiro. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S.
A. (1950).
3. O argumento é de Roberto Campos, “O Poder Legislativo e o Desenvolvimento”, in Candido Mendes, O Legislativo e a Tecnocracia. Rio de
Janeiro: Imago e Conjunto Universitário Candido Mendes, 1975.
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4. O texto de referência sobre a experiência norte-americana é o de autoria
de Mattew McCubbins, “Government on Lay-Away: Federal Spending and
Deficits under Divided Party Control”, in Gary Cox e Samuel Kernell (eds.),
The Politics of Divided Government. Boulder: Westview Press 1991.
5. O argumento da radicalização, aliada a dispersão das forças políticas,
levando à paralisia decisória é de Wanderley Guilherme dos Santos,
1964: Anatomia da Crise. Rio de Janeiro: Vértice, 1986. Sobre o efeito
determinante da existência dos militares em casos de ruptura do regime
democrático, análise que contraria frontalmente o efeito sistema de governo presidencial para a explicação do mesmo fenômeno, ver o importante
trabalho de José Antonio Cheibub, Presidentialism, parliamentarism and
the survival of democracy, New Haven: Yale University Press, 2006.
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CONVERSAS NO

OLIMPO
J. Carlos de Assis

jornalista

C

onheci Roberto Marinho tardiamente. Mais precisamente em
1988. É difícil dizer que me tornei
amigo dele, pois havia considerável diferença de idade entre nós,
e não partilhávamos nenhuma história prévia em
comum. Além do mais, ele já era suficientemente
rico e poderoso para dispensar amizades novas, e
eu suficientemente precavido contra homens muito ricos e poderosos para me policiar contra uma
aproximação exagerada. A despeito disso, ele me
deu acesso direto a seu gabinete, o que me tornou
possível muitas conversas políticas a sós.
Foi Jorge Serpa, na época o seu guru político,
que me levou a ele numa missão até certo ponto implausível. Eu era assessor do senador Albano Franco
na presidência da CNI, e estávamos articulando um
pacto social que desse base política a uma mudança
da sórdida política macroeconômica conduzida por
Maílson da Nóbrega depois do fracassado Plano
Bresser em 1987. Roberto Marinho tinha razões
próprias para estar insatisfeito com Maílson, de
forma que nosso apelo para que ele apoiasse o pacto,
baseado em razões públicas, caiu no campo fértil de
uma antipatia pessoal.

100 NINGUÉM DIRIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

E

le não só determinou às Organizações Globo que dessem
pleno apoio à iniciativa do pacto
social, como abriu as páginas do jornal
para artigos meus e, principalmente,
assinou ele próprio alguns editoriais
de primeira página na mesma direção
e com críticas demolidoras à política
econômica de Maílson. Nesse período,
em várias ocasiões, fui seu ghost writer.
E qualquer pesquisador atento, relendo
O Globo de 1988 e 1989, não deverá se
surpreender se encontrar editoriais do
jornalista Roberto Marinho atacando
duramente a “ciranda financeira” e a
política monetária de favorecimento
de rentistas.
O pacto social não vingou, por
razões que não interessa rememorar
aqui, embora se deva mencionar que
uma pesquisa “fria” na imprensa da
época mostrará que uma verdadeira
onda de intriga contra ele foi desfechada
por parte da grande mídia controlada
pelo então Ministro da Fazenda, em
pleno ascenso neoliberal. Embora o
pequeno grupo que tentou articular o
pacto tivesse acesso a O Globo, assim
como a cobertura expressa de Roberto
Marinho, decidimos que não iríamos
abrir uma guerra midiática contra nossos detratores, por julgar que com isso
ajudaríamos a salvar o projeto. Foi um
erro, pois deixamos passar em branco a
infâmia de que Roberto Marinho usara
a articulação do pacto por interesses
pessoais.

Quem tem memória sabe que, diante do fracasso dessa
estratégia política, o governo Sarney entrou em parafuso.
Maílson da Nóbrega lançou em janeiro de 1989 o infame
Plano Verão, cuja credibilidade não durou 24 horas, e daí
em diante o único resquício de política econômica foi a
elevação da taxa básica de juros a níveis pornográficos
(30% reais em dois meses). Ficou claro que Sarney não
faria o sucessor nas eleições presidenciais, e que muito
provavelmente qualquer candidato que estivesse mesmo
longinquamente ligado a ele não teria chance.
Foi então que tive a segunda demonstração do espírito
público de Roberto Marinho, que contraria inteiramente o
estereótipo do direitista retrógrado com que se tenta ainda
hoje descrevê-lo. Examinando o quadro sucessório, Serpa,
Raphael de Almeida Magalhães e eu, que tínhamos sido o
grupo articulador do pacto, nos convencemos de que o melhor candidato para salvar o país do descalabro era, disparado, Mário Covas. Então, um belo dia, estávamos almoçando
no gabinete de Serpa, quando surgiu ninguém menos que
o Dr. Roberto em pessoa para partilhar o nosso frango, e a
decisão de quem apoiar nas eleições presidenciais.
Nessa reunião me coube fazer uma exposição justificando, do ponto de vista econômico, o apoio a Covas.
Raphael e Serpa falaram na mesma direção. Roberto
Marinho manifestou a sua concordância, e fez uma única
ponderação. Não me lembro os termos exatos, mas o
significado era mais ou menos o seguinte: “Está bem,
apoiaremos Covas, mas vocês cuidem para o fato de ele
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não subir o suficiente nas pesquisas, e
acabar dando Brizola na eleição”. Ao
contrário do que muita gente pensava
e ainda pensa, ele não tinha a menor
rejeição a Lula. Disse-me uma vez,
textualmente: “Já disse ao (general)
Leônidas, não vou lutar contra Lula”.
Mas tinha, sim, profunda aversão a
Brizola. Aliás, recíproca!
Pedimos aos principais dos tucanos uma reunião no Rio sobre a
estratégia da campanha de forma a
materializar o nosso apoio. Vieram
Covas, Fernando Henrique e José Richa. Separadamente, veio José Serra.
Expusemos a intenção do apoio, assim
como a única exigência de contrapartida: o compromisso com a retomada
de um projeto nacional de desenvolvimento com uma virada radical na
política econômica e no tratamento
da dívida externa, na época o grande
nó impeditivo do crescimento. Fiquei
encarregado de fazer uma minuta do
discurso com que Covas anunciaria
solenemente esse compromisso, e que
anteciparia uma cruzada dos novos
tempos com apoio total do Sistema
Globo.

INTELIGÊNCIA

F

iz a minuta, mas apenas na parte do diagnóstico da
situação nacional. Esperava que os líderes tucanos
complementassem com a parte propositiva. Com
efeito, Fernando Henrique veio ao Rio, apanhou a minuta
e levou-a para São Paulo. Dois ou três dias depois, Covas
fez o discurso. Manchete: “O que o Brasil precisa é de um
choque de capitalismo”. Levei um susto. A frase não era minha. Contrariava o espírito de um projeto verdadeiramente
social-democrata, por nós proposto. Foi acrescentada por
Serra ou Fernando Henrique. Foi o primeiro sinal público de
que os tucanos estavam embarcando no projeto neoliberal,
em confronto com nossa visão.
Entretanto, não foi isso que fez Roberto Marinho apear
da campanha de Covas e embarcar na de Collor. Na verdade,
diante de uma pequena nota de coluna vazando a informação
de que Roberto Marinho estava apoiando Covas (talvez
colocada pelo vaidoso Fernando Henrique), a esquerda
do PSDB emparedou os cardeais tucanos e praticamente
os obrigou a dispensar o apoio, considerado uma ofensa
à esquerda. E que fique claro que não se tratava de apoio
retórico. O discurso pretensamente bombástico de Collor
foi publicado na íntegra pelo jornal O Globo e mereceu
ampla cobertura da televisão. Que candidato a presidente,
então ou depois, mereceu tal privilégio na grande imprensa
brasileira?

Ao contrário do que muita gente
pensava e ainda pensa, Roberto Marinho não
tinha a menor rejeição a Lula
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Foi a decisão da cúpula tucana de dispensar o apoio de
Roberto Marinho que o jogou nos braços de Collor. Este,
obviamente, não tinha nenhum escrúpulo em pedi-lo. Entretanto, se olharem as datas, verão que o Sistema Globo
só começou a dar apoio a Collor depois que ele já estava
disparado na frente nas pesquisas. Isto é, Roberto Marinho,
como todo empresário esperto – e aqui é uma questão de
empresário, não de jornalista – jogou no cavalo que achava
que ia ganhar. Também convém lembrar que a projeção
nacional de Collor não surgiu na Globo. Surgiu sob o lema
de caçador de marajás nas páginas de Veja, “Estadão” e
Jornal do Brasil.
Nunca tirei a prova dos nove da famosa reprise do último debate entre Collor e Lula. Assim, não posso afirmar
que não foi iniciativa de Roberto Marinho. Inclino-me,
porém, a achar que partiu de Alberico de Souza Cruz, o
diretor responsável pelos jornais da Rede Globo, este precocemente “collorido”. De qualquer forma, Lula foi tão mal
no debate que quaisquer trechos selecionados o colocariam
muito mal. A única decisão que lhe poderia ser favorável era
não apresentar a reprise resumida, o que não tinha sentido
jornalístico.
Em janeiro de 1990, Roberto Marinho me chamou a
seu gabinete e me convidou para assinar uma coluna em
O Globo. Por quase um ano, ocupei o mais nobre espaço do
jornal com meus comentários de economia política, com total liberdade de opinião. Fui desde o início um crítico implacável do famigerado Plano Collor, não por razões políticas,
mas técnicas. Contudo, todo jornalista se encanta quando
esbarra em estranhos lendo seus escritos ou comentandoos. O comentário que mais me agradou foi uma discussão
de sauna na qual um desconhecido recomendava a outro
que lesse um tal de J. Carlos de Assis, pois ele contrariava
totalmente a visão de O Globo como um jornal “collorido”
e reacionário.

E

ntão, em novembro de 1990,
abruptamente, comuniquei ao
editor que encerraria minha colaboração. Estava numa verdadeira crise
existencial como colunista da maior
organização jornalística do Brasil. Tinha
pleno conhecimento da corrupção comandada por PC Farias sob o beneplácito
de Collor, mas não tinha provas. Era
impossível ignorar a bandalheira e era
impossível escrever sobre ela. Recorde-se
que, meses depois, quando a revista Veja
disparou o primeiro tiro mortal contra
Collor, foi na forma de uma entrevista
com Pedro, irmão do presidente, baseada
exclusivamente na palavra deste, porém
sem nenhuma prova. A prova definitiva
foi o cheque de PC pagando um carro do
presidente, posteriormente encontrado
por IstoÉ.
Roberto Marinho nunca entendeu
porque eu decidira parar de escrever, e me
disse isso uma vez. Alguns meses depois,
e ainda antes da eclosão do escândalo que
levou ao impeachment, pensei em voltar,
agora disposto a disparar uma artilharia
contra Collor com ou sem provas – mas,
prudentemente, a direção do jornal resistiu. Talvez isso tenha acontecido por azar
do Collor. Se eu o atacasse precocemente,
sozinho, pelo jornal de Roberto Marinho,
isso seria interpretado como um ataque
de Roberto Marinho, não meu. E neste
país de estereótipos arraigados, o que
Roberto Marinho atacava era bom, e o
que ele defendia (o pacto, por exemplo)
era ruim!
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Collor o tratava com tal reverência e

servilismo que ele teria grandes dificuldades de
assumir pessoalmente uma atitude de oposição

M

esmo depois de parar de escrever em O Globo,
continuei visitando-o regularmente. Expunhalhe, da melhor forma possível, minha convicção
de que a situação econômica se deteriorava gravemente
o que punha o país em risco de explodir numa convulsão
social. Ele me ouvia com interesse, mas obviamente ouvia
também dezenas de outras pessoas com opiniões diferentes,
o que dificultava uma decisão de posicionamento mais firme
em relação à política econômica do governo. Além disso,
Collor o tratava com tal reverência e servilismo que ele teria
grandes dificuldades de assumir pessoalmente uma atitude
de oposição.
Foi o acúmulo de indícios de corrupção do esquema PC
que começou a fazer com que mudasse de opinião. Tínhamos
amigos empresários em comum e alguns deles relatavam
achaques diretos à sombra do Planalto. Diferentemente de
política econômica, aqui havia um tema sem muita controvérsia. Um dia, e esta foi uma das últimas conversas pessoais
que tive com ele antes da eclosão do escândalo Collor, fui mais
enfático que de costume, e desfiei um rosário de depoimentos
e relatos sobre achaques milionários e propinas no próprio
núcleo do governo. Eu o vi refletir por um tempo, e depois
se voltar para mim, surpreendentemente:

— O que é que eu posso fazer?
— Ponha na tevê – disse eu, um
tanto atrevidamente.
Ele parou para pensar de novo,
por um tempo, e encerrou o assunto
de forma lapidar:
— É muita responsabilidade!
O resto da história todos conhecem. Veja desfechou o primeiro tiro,
IstoÉ deu seu tiro decisivo, a grande
imprensa atacou em formação cerrada, e o Sistema Globo cobriu o processo de impeachment com relativo
distanciamento. Curiosamente, no
meio do processo, diante de reclamação de Collor de que a Globo o
estava atacando impiedosamente,
Roberto Marinho lhe escreveu uma
carta, “confessando” que o havia
apoiado desde o início da campanha presidencial. Enganou-se. Ou,
então, se esqueceu de nossa conferência onde se decidiu o frustrado
apoio a Covas.
j.cassis@terra.com.br
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“Eu vou trabalhar para uma Índia onde os mais pobres dos pobres sintam
que este país e esta nação pertençam a eles e que eles tenham um importante papel
na sua construção. Uma Índia onde não haja classe alta ou baixa.
Uma Índia onde todas as comunidades vivam em harmonia”
mahatma gandhi

A

Índia brilha, mas não para todos. Depois
de passarem pelo menos dois anos ouvindo os slogans
“A Índia brilha” e “A Índia está em todos os lugares”,
os indianos já parecem saturados. Nos últimos tempos o
que eles mais se perguntam é: mas algum dia a Índia vai
brilhar para todos? O reflexo de seu brilho vai ser visto em
todo o país? A economia indiana continua crescendo de
forma estonteante, a uma aceleradíssima taxa de 9,4%. A
classe média deu um grande salto e continua crescendo.
Sempre que ouviam elogios ao desempenho econômico
de seu país, os orgulhosos indianos enchiam o peito. Ainda continuam orgulhosos. Mas nos últimos tempos não
conseguem mais rasgar um sorriso de orelha a orelha. A
miséria persistente, os conflitos religiosos e entre castas
são heranças do passado que permaneceram. Continuam a

Enquanto o mundo
mergulhava na febre do
liberalismo, a Índia resolveu
seguir a marÉ global e
acelerou seus passos
para concretizar a sua
revoluÇÃo econÔmica
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assombrar a Índia. Formam uma espécie de nuvem carregada que dificulta enxergar o brilho do sucesso econômico.
O sonho de Mahatma Gandhi ainda está distante. Os
pobres ainda continuam alijados. A Índia também está a
léguas de concretizar o lema “Garibi Hatao” (“Erradicar
a pobreza”). Um lema que a ex-primeira-ministra Indira
Gandhi pregou num momento em que o crescimento do
país era taxado de forma pejorativa: era o “índice de crescimento hindu”, uma taxa de 3% a 3,5% ao ano. Hoje, a
Índia cresce num dos ritmos mais acelerados de sua história. Mas os indianos continuam a repetir o slogan de Indira
– que assumiu em 1966, dois anos após a morte de seu
pai, Jawaharlal Nehru, o primeiro-ministro que governou
o país logo após a Independência, em 1947. O Partido do
Congresso de Sônia Gandhi e Manmoham Singh chegou
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ao poder em 2004 cantando uma palavra de ordem semelhante: “Aam
Aadmi” (“Povo Comum”). Era uma promessa de que iriam governar para
as pessoas mais simples. E foi uma resposta ao refrão “A Índia brilha”,
lançado pelo governo anterior, liderado pelo Partido do Povo Indiano,
conservador e nacionalista hindu.
Para o Ocidente, nos anos 1980, parecia que a Ásia estava dormindo.
Foi esquecida em meio à atenção totalmente voltada dos países desenvolvidos para o intrincado jogo da Guerra Fria. Mas na década seguinte,
logo após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética,
as coisas começaram a mudar. O foco dos países ocidentais voltou-se
para a Ásia – particularmente a Índia. A China, afinal, já tinha dado o
pontapé inicial no seu processo de mudança muito antes da Índia, sob
a liderança de Deng Xiaoping. E todo mundo – do Banco Mundial ao
FMI e até a revista Newsweek – passou a falar sobre a Nova Ásia e a
Nova Índia. Essa conversa começou justamente quando a Índia decidiu
abrir suas portas para o capital internacional, reformar sua economia
mista, controlada parcialmente pelo Estado. As feições socializantes
da estrutura socioeconômica indiana nasceram a partir de 1947, pelas
mãos de Jawaharlal Nehru (1889-1964). Foi ele quem criou os chamados
Planos de Metas Quinquenais, bem ao estilo socialista. Esses planos
permaneceram e nesse ano a Índia entra no seu 12º Plano.

E

nquanto o mundo mergulhava na febre do liberalismo, a Índia
resolveu seguir a maré global e acelerou seus passos para concretizar a
sua revolução econômica. Foi em 1991, no mesmo ano em que o país
símbolo do socialismo, a URSS, se transformava na Rússia capitalista,
que o primeiro-ministro indiano P.V. Narasimha Rao assumia o cargo,
com a missão de transformar a Índia também numa potência capitalista. A Índia – sinônimo de miséria e fome para o mundo – começava
a engatinhar na direção da economia de mercado. Rao deslanchou as
reformas liberalizantes. A frente dessa reviravolta econômica estava o
seu então ministro das Finanças, o economista sikh Manmoham Singh,
que já havia trabalhado no Fundo Monetário Internacional (FMI) e na
Organização das Nações Unidas (ONU).
Com seu jeito pacato e tímido, fala mansa, voz quase inaudível,
sempre com seu turbante (típico dos Sikhs) azul claro, Manmohan Singh
assumiu de vez o leme de seu país em 2004. Foi quando o Congresso
Nacional, seu partido, venceu as eleições gerais. O partido é presidido
por Sônia Gandhi, italiana, viúva de Rajiv Gandhi, primeiro-ministro de
1984 até 1991, quando também foi assassinado, como sua mãe. Sônia

PERFIL DA ÍNDIA
Tamanho
3. 287.782 quilômetros quadrados – é o
sétimo maior país do mundo por critério
territorial
Divisão territorial
28 estados e sete territórios.
População
1,1 bilhão de habitantes, tem a segunda
maior população do mundo após a
China.
Crescimento da população
A taxa de crescimento é de 1,4% segundo dados do Banco Mundial (2005). A
previsão da ONU é de que a Índia será
o país mais populoso do planeta até o
ano 2050.
Perfil da população
Mais de 60% têm até 25 anos.
Mulheres
48,7% do total da população (dados de
2004, segundo Banco Mundial)
População urbana (% do total)
29% (Banco Mundial)
População rural (% do total)
71%
Expectativa de vida
63,5 anos (2005). Em 2000 era de 62,9
anos.
Idiomas oficiais
Hindi (Derivada do Sânscrito, falada
por cerca de 30% da população); Inglês
(15% da população dominam a língua);
e mais 21 línguas regionais, como Urdu,
Telugu, Bengali, Gujarati e Tâmil. Além
disso, há milhares de dialetos.
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A POLÍTICA INDIANA
Forma de governo
Parlamentarismo bicameral no estilo
britânico.
Os Três Poderes
Legislativo: A Câmara Alta – “Rajya
Sabha”, ou Conselho dos Estados – tem
250 integrantes, escolhidos de forma
inderata pelos estados emproporção
à população de cada um dos estados,
para mandatos de 6 anos. A Câmara
Baixa – “Lok Sabha”, ou Casa do Povo
– é formada por 545 integrantes eleitos
diretamente por voto popular para mandato de cinco anos. O primeiro-ministro
é o chefe de governo.
Executivo: Liderado pelo presidente, com
vice-presidente, Conselho de ministros
(ou Conselho de Estado, que é chefiado
pelo Primeiro-Ministro). O presidente é o
chefe de Estado, eleito indiretamente por
um colégio eleitoral formado por membros das duas câmaras do Parlamento, e
tem mandato de cinco anos. O presidente
tem direito à reeleição.
Judiciário: Independente. A mais alta
esfera é a Corte Suprema.
Coalizão governamental
Aliança da Unidade Progressista, de
centro-esquerda. Foi formada após
eleições gerais em 2004 e conta com
a participaçcao inclusive de partidos
comunistas. A próxima eleição geral
será em 2010.
Principais partidos
Congresso Nacional: De centro-esquerda, lidera a coalizção governamental. O
Congresso Nacional é chefiada por Sônia
Gandhi. Foi criado em 1885, e liderou o
movimento de independência do país. O
lema que levou o Partido do Congresso
à vitória ficou famoso: “Aam Aadmi”
(“Povo Comum”, ou “Pessoas Comuns”).
O slogan era uma resposta ao “India
Shinning” (“A Índia Brilha”), lançado pelo
governo anterior, liderado pela coalizão
Aliança Democrática Nacional (ADN), cujo
partidoprincipal era o BJP.
BJP (Bharatiya Janata Party ou Partido do Povo Indiano): De oposição ao
atual governo, criado em 1980, esteve no
poder até 2004 com a coalizão conservadora Aliança Democrática Nacional. Seu
líder Atal Bihari Vajpayee, é eleito primieiro-ministro. Alem de ser conservador, o
BJP também é um partido extremamente
nacionalista e prega o hinduísmo ortodoxo, contribuindo para insuflar a maioria
hindu a entrar em conflitos, especialmente com os muçulmanos.
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O tripé do poder político
Sônia Gandhi: Nascida em 1946 na
Ítalia, passou a se envolver na política
após o assassinato de sua sogra, Indira
Gandhi (em 1984). Mergulhou de vez na
política após o assassinato de seu marido em 1991, o então primeiro-ministro
Rajiv Gandhi. Carismática, Sônia é hoje
uma das políticas mais importantes do
país, com com muita influência sobre
o primeiro-ministro. Tem alta popularidade, maior até do que a do primeiroministro Manmonhan Singh. Apesar de
ser escolhida a presidente do partido
que lidera a coalização governamental,
quebrou a tradição e recusou-se a assumir o cargo de primeira-ministra. Criada
no catolicismo, converteu ao hinduísmo.
Tem dois filhos: Rahul (nascido em 1970)
e Priyanka (nascida em 1972). Seu filho
Rahul, integrante da Câmara Baixa do
Parlamento, está sendo preparado para
continuar a dinastia Nehru-Gandhi e
eleger-se primeiro ministro no futuro.
Manmohan Singh: O primeiro-ministro
(nascido em 1932), é um economista que
já trabalhou no FMI e na ONU. Já havia
sido ministro das Finanças no inicio do
processo de reforma liberalizante da
economia, no início da década de 90.
Sempre com o típico turbante usado
pelos sikhs, Singh é o primeiro de sua
religião a assumir esse cargo. Ele integra o Partido do Congresso tornou-se
primeiro-ministro por escolha de Sônia
Gandhi.
Abdul Kalam: Presidente (nascido em
1931), eleito indiretamente em 2002
para cinco anos de mandato, o muçulmano Kalam é cientista e engenheiro, e
um dos mentores do projeto de mísseis
do país.
Assassinatos políticos
Mohandas Gandhi (o Mahatma, ou
“Grande Alma”): Líder pacifista e de
resistência ao jugo britânico, Mahatma
Gandhi foi morto a tiros em 1948, um
ano após a independência, por um
hindu fundamentalista, descontente
com a sua aceitação (a contragosto) da
criação do Paquistão. A partilha numa
região de maioria muçulmana gerou o
deslocamento de mais de 10 milhões
de pessoas. Conflitos sangrentos entre
hindus e muçulmanos deixaram cerca
de um milhão de mortos.
Indira Gandhi: Nascida em 1917,
assumiu como primeira-ministra em
1966, dois anos após a morte de seu
pai, Jawaharlal Nehru, que inaugurou
o cargo de primeiro-ministro da Índia

pós-colonial, em 1947, logo depois da
independência do jugo britânico, que se
consolidou em meados do século XVIII.
Indira foi assassinada em 1984 por um
de seus seguranças, da religião sikh. Ele
era integrante de um movimento radical
Sikh que pregava a independência do
Punjab, estado onde esse grupo étinico
predomina.
Rajiv Gandhi: Neto de Jawaharlal
Nehru e filho mais velho de Indira, Rajiv
(nascido em 1944) era piloto de avião
antes de assumir, com o assassinato
da mãe. Também foi morto em 1991
em um atentando realizado um grupo
terrorista separatista tamil chamado
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
criado na década de 70. O grupo luta
para criar um estado tamil separatista
unindo as pessoas dessa etnia que vivem
no Sri Lanka e no estado de Tamil Nadu,
no Sul da Índia.
Independência
15 de agosto de 1947
Proclamação da República
26 de janeiro de 1950
Constituição
Promulgada em 1950, três anos após
a independência, define o país como
soberando, socialista, secular e república
federal democrática.
Segurança
Interna: Atentados frequentes de
grupos islâmicos radicias com bases no
Paquistão atingem várias cidades, como
as explosões da rede de trem urbano de
Mumbai, capital financeira do país, em
julho do ano passado, que deixou quase
200 mortos. Há vários conflitos comunais
e inter-religiosos, com massacres sangrentos, principalmente entre hindus e
muçulmanos, por incitação política de
grupos fundamentalistas, como o Shiv
Sena, hindu nacionalista, sediado em
Mumbai. O país também enfrenta uma
guerrilha cada vez mais poderosa. Mais
de 20 mil guerrilheiros maoístas controlam parte do território nacional em
seis estados . Chamados de Naxalistas,
eles crescem cada vez mais nas regiões
pouco beneficiadas pelo crescimento
econômico.
Externa: Três guerras travadas contra o
Paquistão (1947, 1965 e 1971) por disputa territorial, como a região da Caxemira.
A Índia também travou um conflito com
a China em 1962 por disputas territoriais
na fronteira.
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recusou-se a assumir o cargo e foi ele, o arquiteto das
reformas liberalizantes, que abraçou a chefia de governo,
mas ironicamente à frente de uma coalizão de centro
esquerda, integrada até mesmo por partidos comunistas:
a Aliança Democrática Nacional. Devido a essa guinada
nos rumos da economia, a Índia se transformou nos
últimos 15 anos.
As principais mudanças – que ainda estão em curso
– atingiram os setores de comunicação, estradas, telecomunicações, vários nichos da indústria e os serviços ligados à
tecnologia da informação. Indústria e serviços contribuem
hoje com mais de 80% do PIB desse país que cresce a 9,4%
ao ano, segunda maior taxa do mundo, depois da China. Um
mega-aparato de marketing do governo e empresários indianos foi armado durante o Fórum Econômico Mundial, em
Davos, na Suíça, em janeiro de 2006. Mas os propagandistas
dos feitos da economia indiana não mostravam o outro
lado da moeda: o elefante indiano, com seus passos lentos,
engordou sua economia, mas não o bolso dos milhões de
miseráveis, que ainda continuam esquálidos, à margem da
festa liberalizante. Mais de 70% do 1,1 bilhão de indianos
vivem na empobrecida zona rural e a esmagadora maioria
deles depende direta ou indiretamente da agricultura, setor
que amarga magros 2,7% de crescimento.
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O

mantra repetido incansavelmente – principalmente dentro do governo, das corporações industriais e
da mídia – é de que, se a economia do país continuar
crescendo nesse ritmo (a meta do governo é chegar a
10% até 2012), a Índia vai aplacar seus graves problemas
sociais e ganhar status de superpotência em alguns anos.
Mas esse sonho não depende apenas de um fator, de
um único dado da macroeconomia. O grande desafio da
Índia é mostrar sua agilidade também no enfrentamento
das profundas chagas sociais e econômicas que são tão
imensas quanto o seu ritmo de crescimento econômico.
A maioria das análises interpreta essa nova Índia com
lentes monocromáticas. É certo que o chamado subcontinente indiano é um enorme mercado consumidor, com
sua crescente classe média, que soma 300 milhões de
pessoas, cada vez mais ávidas por consumo. Mas a realidade é muito mais complexa do que frases de efeito e
de marketing oficial. Para entender a Índia e captar o que
está acontecendo lá é preciso entender sua intricada rede
política-social, com todas as suas heranças milenares,
culturais e religiosas.
No início de maio os jornais indianos anunciavam que
o número de bilionários do país já excedia os do rico Japão.
De acordo com as reportagens publicadas pela mídia, a

os propagandistas dos
feitos da economia indiana
não mostravam o outro
lado da moeda: o elefante
indiano, com seus passos
lentos, engordou sua
economia, mas nÃo o bolso
dos milhões de miserÁveis
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Esses mais miseráveis
de todos são estimados
em cerca de 300 milhões:
29% vivem com até
US$ 1 por dia e o restante,
com até US$ 2 por dia

Índia já está em oitavo lugar nesse ranking. Mas ao mesmo
tempo, o país figura em 126º no Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). No ano passado, a posição do país era 127º
lugar. Ou seja: diante desse “fantástico ritmo de crescimento econômico”, a Índia conseguiu galgar apenas um
posto no ranking que mede a qualidade de vida de seus
cidadãos. Sem dúvida, durante esses últimos 17 anos de
reformas econômicas alguns setores foram beneficiados,
como a indústria e os serviços. Mas a desproporção desse
benefício é tão gigantesca quanto a população da Índia,
a segunda mais numerosa do planeta, superada apenas
pela da China. Mais da metade dos 1,1 bilhão de indianos
continua atada à pobreza: 700 milhões não conseguiram
até agora tirar muitos ganhos do badalado crescimento
da economia de seu país. A miséria tem empurrado muitos
para as grandes cidades, já saturadas e com infra-estrutura
precária.
Por causa de seus números sempre estratosféricos,
na Índia tudo causa espanto: qualquer índice pode ser
fantástico ou assustador. Por exemplo: há 10 milhões de
indianos tão ricos quanto a elite de qualquer lugar do
mundo (isso representa menos de 1% da população do
país). Cerca de 60 milhões de indianos vivem extremamente bem: a alta classe média. Esse topo da pirâmide
hindu equivale à soma dos habitantes do Reino Unido e
da França. Há ainda 300 milhões que são o grande filé
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mignon do mercado consumidor indiano, a classe média,
cada vez mais forte. Um total de 370 milhões de privilegiados. Isso é fantástico.

N

o entanto, comparando-se o número desses indianos do topo da pirâmide com os que estão lá embaixo,
o que se percebe é que eles representam pouco mais da
metade do exército de 700 milhões de pobres de vários
níveis, a começar pelos que vivem abaixo da linha da
miséria. Esses mais miseráveis de todos são estimados
em cerca de 300 milhões: 29% vivem com até US$1 por
dia e o restante, com até US$ 2 por dia. Isso é assustador.
“Os muitos pobres na Índia conseguem uma pequena
fatia do bolo feito a partir do crescimento da tecnologia
de informação e de setores correlatos”, analisa o economista e Prêmio Nobel da Paz Amartya Sen, no seu livro
“Argumentative India: Writtings on Indian History, Culture
and Identity”.
O EFERVESCENTE CALDEIRÃO INDIANO
A Índia sempre foi conhecida como a terra de milhões
de motins, como lembra o título de um dos livros do escritor
de descendência indiana V. S. Naipaul, Nobel de Literatura
(“Índia: Um milhão de motins agora”). Mesmo em meio à
efervescência desse badalado crescimento econômico, o
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país continua a amargar a instabilidade social e política. Não se passa
nem um dia sem notícias de conflitos entre diversos grupos. Na última
semana de maio, por exemplo, milhares de pessoas que compõem
um dos grupos mais marginalizados do país – os povos tribais, que
somam 8% da população – entraram em conflito com a polícia em
vários estados exigindo o status dos Dalits (termo politicamente correto
usado hoje em dia e que significa “oprimidos”). Eles querem ter os
mesmos direitos que os Dalits já conquistaram: cotas para empregos
e para a educação.
Dalit não é uma casta. Trata-se de uma classificação política
que engloba indianos de várias castas e subcastas baixas e os
chamados “ex-intocáveis”. Desde a promulgação da Constituição,
em 1950, essa categoria ganhou o direito de ter reserva de cotas
em empregos públicos. O assunto é tão delicado até hoje que no
primeiro semestre de 2006 a Índia pegou fogo por causa da decisão
do governo de criar cotas também nas instituições de ensino superior. Milhares de estudantes de castas altas foram às ruas protestar.
Alguns deles chegaram a se imolar em praça pública. Uma imensa
polêmica cerca o delicado assunto das castas – uma espécie de
tabu nas conversas do dia-a-dia. Sabe-se quem é de que casta
pelo sobrenome. Mas não há um censo que defina, com precisão,
os indianos e suas castas.

o

conflito entre castas é uma das três maiores causas de crises
sociais. As outras duas causas são diferenças religiosas e sociais. O
próprio crescimento da economia é um dos fatores que acirram esses
conflitos e os deixam mais perigosos, colocando a Índia em estado
de permanente ebulição e sob a ameaça constante de massacres
sangrentos, que ocorrrem volta e meia. Vários políticos indianos
perderam suas vidas por causa de tensões religiosas ou étnicas. O
líder pacifista Mahatma Gandhi foi assassinado por um radical hindu
em 1948 – um ano após conseguir a independência de seu país.
Gandhi apoiou – a contragosto – a partilha da Índia, que resultou
na criação do Paquistão, de população muçulmana. A ex-primeiraministra Indira Gandhi foi assassinada em 1984 por um segurança
sikh, grupo religioso e étnico que vive em boa parte no Punjab e
que reivindicava na época a independência do estado indiano. Rajiv
Gandhi, filho de Indira, não durou muito tempo: foi morto em 1991
por um grupo separatista que luta para criar um Estado com os tamis
do Sri Lanka e do Sul da Índia.

RELIGIAO
E CASTAS
NA INDIA
O caldeirão das crenças
A Índia é berço de quatro religiões:
hinduísmo, budismo (Sidharta Gautama,
o Buda, nasceu na Índia numa região
que hoje pertence ao Nepal), sikhismo e
jainismo. O Budismo floresceu a partir do
ano 274 a.C. com o reino do imperador
Ashoka. Mas no século VI o hinduísmo
tomou força e o Budismo migrou para
países vizinhos. Só agora começa crescer
de novo. O islamismo chegou no século VIII
e o cristianismo, com a chegada dos europeus (portugueses, que desembarcaram no
século 15 e dominaram áreas como Goa,
ingleses, franceses e holandeses).
Percentagem de cada credo com relação
à população total:
Hindus: 80,5%
Muçulmanos: 13,4%
Cristãos: 2,3%
Sikhs: 1,9%
Budistas: 0,8%
Jains: 0,4%
Parsis, judes e outros: 0,6%
A herança maldita das castas
Há quatro “Varnas” (palavra em sânscrito), ou classes. Dentro dessas quatro
categorias hierárquicas há milhares de
castas e sub-castas que foram se modificando com o tempo (umas desapareceram, outras se unificaram, outras foram
criadas). Essa divisão em classes definia
a posição profissional, social e marital das
pessoas. A Constituição de 1950 proibiu a
discrimação por casta. As quatro classes
que abrigam as variadas castas são:
1) Brahmins: estudiosos e religiosos
2) Kshatriyas: guerreiros e elite governamental.
3) Vaishyas: comerciantes, artesãos.
4) Shudras: serviçais em geral
Intocáveis: abaixo dessa hierarquia
estão o que eram chamados de “intocáveis”. Nem suas sombras poderiam
atingir os de castas altas para evitar a
“contaminação”. Fora desse guardachuva de classes estão os que antigamente eram chamados “intocáveis”.
Dalits (oprimidos): é o termo politicamente correto usado hoje para definir as
pessoas originárias de castas baixas ou fora
do sistema de castas, os “ex-intocáveis”.
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Diferenças religiosas
A religião é um dos combustíveis mais inflamáveis.
Já provocou vários conflitos sangrentos. Nunca, desde a
criação do Paquistão, a confiança entre hindus e muçulmanos esteve em níveis tão baixos. A grande maioria da
população segue o hinduísmo (80,5%). Os muculmanos
são o segundo maior grupo religioso (13,4%), o que faz
da Índia o segundo maior país com população muculmana
do mundo, depois da Indonésia. Na Índia, os muçulmanos
têm baixa escolaridade e são pobres, o que reforça ainda
mais o clima de revolta entre eles. Em 1992, radicais hindus
destruíram a histórica mesquita Babri Masjid, em Ayodhya,
no estado de Uttar Pradesh, desencadeando uma imensa
tragédia. Os extremistas hindus – sempre incitados por
forças políticas – alegaram que a mesquita teria sido um
templo em homenagem ao deus hindu Ram, muitos antes
de ela ter sido erguida. A destruição resultou numa onda
de violência que se estendeu por anos. Até 1993 o número
de mortos em vários massacres em todo o país chegou a
1.200, a maioria de muçulmanos.

u

m dos episódios de violência comunal mais
recente aconteceu exatamente 10 anos depois da destruição da mesquita Babri Masjid. Em 2002, muçulmanos
extremistas atearam fogo em um trem cheio de fiéis hindus
que vinham justamente de Ayodhya. Cerca de 800 pessoas morreram. A reação se deu no mesmo ano, com um
massacre de muçulmanos liderado por radicais hindus no
estado de Gujarate. O conflito foi de tamanha proporção
que as cifras de mortos variam de mil a dois mil. Desde
então as extremas desconfiança e animosidade entre as
duas comunidades religiosas deixam a Índia em estado
de tensão permanente. Em julho do ano passado grupos
fundamentalistas islâmicos explodiram vários trechos de
uma das linhas do sistema de trem urbano de Mumbai, que
deixou quase 200 mortos. O recrudescimento do terrorismo nos vizinhos Paquistão e Afeganistão e os freqüentes
ataques a bomba que atingem pessoas comuns em vários
estados indianos mostram o quão frágil é a estabilidade
religiosa. Os muculmanos da Índia – que sempre fizeram
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parte do processo democrático e das eleições, expressando
suas aspirações nas urnas – parecem agora estar desiludidos com a democracia indiana. Assim, é cada vez mais
comum grupos terroristas islâmicos recrutarem jovens
muçulmanos indianos desiludidos.
Castas
O segundo pavio desse barril de pólvora social é o
sistema de castas. Com o crescimento econômico e a
divulgação incessante de que a Índia prospera e é a estrela dos países emergentes, a velha divisão entre castas
altas e baixas parece acirrar-se ainda mais. O sentimento
de desconfiança entre os grupos de diferentes castas
permanece vivo. Esse sistema discriminatório, com raízes
em textos sagrados hindus, é proibido pela Constituição,
mas continua a existir na prática. Historicamente, os Dalits
sempre foram obrigados a fazer trabalhos rejeitados, tidos
como “impuros” pelos hindus, como mexer com lixo, limpar
fezes, mexer com cadáveres ou matar animais.
Os Dalits somam hoje 180 milhões, a população do
Brasil. Estimativas não-oficiais apontam que, somando-se
castas baixas, “ex-intocáveis” e comunidades tribais, há
algo em torno de 850 milhões de indianos na base dessa
cruel pirâmide hierárquica discriminatória. Restariam,
portanto, pouco mais de 150 milhões nascidos como castas altas. Para muitos hindus de casta baixa a saída para
livrar-se das amarras dessa perseguição milenar ligada
ao hinduísmo tem sido mudar de crença. Eles têm feito
isso há muitos anos. Uns migraram para o cristianismo,
principalmente no século XIX. Outros, para o islamismo,
que desembarcou em território indiano no século VIII. O
budismo foi outra religião que abrigou muitos perseguidos. Todas são crenças que pregam a igualdade de todos,
independentemente de suas origens, de seus sobrenomes.
No caso do islamismo e do cristianismo, os indianos que
fizeram isso acabaram não conseguindo o que queriam: a
classificação hierárquica de acordo com as castas migrou
para dentro dessas religiões na Índia.
Isso não aconteceu até agora com o budismo. Daí
muitos Dalits terem escolhido essa crença. As conversões
de hinduístas de castas baixas para o budismo costumam
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Ambedkar criticava Gandhi
por achar que ele adotava
um tom “paternalista”
e “sentimentalista” com
relação aos chamados
“intocáveis”

ser feitas especialmente em datas que lembram aniversário
de nascimento ou morte do maior de todos os líderes dos
desprivilegiados da Índia, pouco conhecido no Ocidente:
o jurista e arquiteto da Constituição indiana, Bhimrao
Ramji Ambedkar (1891-1956). Ele era classificado como
um “intocável”, mas conseguiu escapar das amarras do
preconceito. Por esforço próprio, conquistou uma bolsa
de estudos na London School of Economics e também na
Columbia University. Ambedkar voltou para o seu país,
escreveu o arcabouço da Constituição e foi nomeado o
primeiro-ministro da Justiça da Índia independente. Pouco antes de morrer, Dr. Ambedkar – como era chamado
– converteu-se ao budismo e levou com ele meio milhão
de Dalits. Ambedkar é idolatrado até hoje de forma impressionante.

P

ara esses indianos da base da pirâmide hierárquica
casteísta, Mahatma Gandhi não é recebido de braços
totalmente abertos como se imagina. Ambedkar travou
uma intensa polêmica com Gandhi sobre a tática de luta
contra o casteísmo. Gandhi era um Vaishya, a terceira das
quatro categorias dentro das quais abrigam-se milhares
de castas e subcastas. Os Vaishyas eram historicamente
dedicados à atividade comercial. A primeira categoria é
a dos Brahmins (estudiosos e religiosos). A segunda, os
Kshatriyas (guerreiros e governantes). Em seguida vem

a categoria à qual pertencia Gandhi, os Vaishyas. E em
quarto lugar os Shudras (serviçais em geral). Quando um
indiano quer saber a qual casta pertence outra pessoa
ele pergunta seu sobrenome. É o código que decifra sua
posição na hierarquia casteísta.
Gandhi sempre lutou contra as injustiças do sistema
de castas e pregou contra a idéia da intocabilidade, ou
seja, o conceito de “impureza” e de “poluição”, atribuídas a determinados seres humanos. Mas Ambedkar
tinha divergências sérias com o líder pacifista, que pregou a desobediência civil e o boicote contra o domínio
britânico. Ambedkar criticava Gandhi por achar que ele
adotava um tom “paternalista” e “sentimentalista” com
relação aos chamados “intocáveis”. Gandhi batizou-os
de “Harijans”, ou “Filhos de Deus”, título que até hoje
eles rejeitam. Ambedkar – certamente um dos maiores
personagens da história indiana – encorajava seus seguidores a abandonarem seus vilarejos, rumarem para as
cidades, se organizarem e exigirem seus direitos, como
acesso à educação. Foi o próprio Ambedkar que incluiu na
Constituição a garantia do direito de cotas para as castas
baixas nos serviços públicos (27% de reserva). Também
inseriu no artigo 17 o fim do conceito de intocabilidade. É
irreversível o processo de garantia de quotas aos indianos
que pertencem às chamadas castas baixas e aos “ex-intocáveis”. Esse processo parece ser irreversível porque está
ligado à política. São milhões e milhões de excluídos com
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direito a voto, que sustentam ou derrubam governos na
Índia parlamentarista.
Quem visita as favelas das grandes cidades indianas
e entra nas casas de seus moradores Dalits, percebe que
Ambedkar está vivíssimo na memória e no coração de
seu povo. Não há barraco – por mais imundo e minúsculo
que seja – que não ostente nas suas paredes uma foto,
devidamente enquadrada, do maior líder dos excluídos
indianos. A pregação contundente de Ambedkar parece
surtir efeito até hoje, meio século depois de sua morte. Na
última semana de maio, a cidade de Mumbai, ex-Bombaim,
o coração financeiro da Índia do século XXI, assistiu a um
evento sem precedentes, que promete multiplicar-se cada
vez mais: uma das maiores conversões religiosas em massa
da história do país. Quase 100 mil Dalits abandonaram
o hinduísmo, num gesto simbólico para abraçar o budismo, que não aceita a divisão por castas e foi a religão
escolhida por Ambedkar. A organização e a unidade dos
Dalits mostraram que os desfavorecidos estão perdendo o
acanhamento. Não estão mais dispostos a baixar a cabeça
para quem se diz de casta alta. Parecem sentir-se cada vez
mais fortalecidos para tentar quebrar a espinha dorsal
desse preconceito enraizado por milênios de história.
A megacerimônia de conversão dos Dalits em budistas
não é um mero acontecimento religioso. É um fato que
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poderá ter efeitos no cenário político nacional. Reunir
milhares de pessoas de 42 castas e mais os chamados
“ex-intocáveis” na maior metrópole indiana não é tarefa
fácil. A notícia de que Dalai Lama, o líder espiritual dos
budistas tibetanos – exilado na Índia – poderia aparecer
na cerimônia, deixou a multidão mais excitada ainda. A
notícia era falsa. Mas os ânimos dos budistas Dalits não
diminuíram. O agricultor Puttu Lal, 50 anos, era um deles.
Pertencente à família Musahars – comedores de ratos
– Lal planta, mas colhe para outros, não para si. Por não
ter muito o que comer, ele e sua família acostumaram-se
ao gosto da carne dos roedores. Seu irmão, que constrói
casas para sobreviver, nunca teve um teto para se abrigar.
Dorme na rua, como milhões de outros.

A

família Musahars acostumou-se aos maustratos de gente que se sentia superior por nascimento.
“Nós sofremos a vida toda uma miséria e humilhação
sem fim e os que nos oprimiram prosperaram. Os deuses
não se importam com a gente. Esses deuses estão com
os hindus e suas castas. Por isso eu estou me refugiando no budismo, que não aceita esse sistema”, contou.
Lal é um dos muitos que sofreram humilhações como
ser proibido de beber água de uma fonte utilizada por

O agricultor Puttu Lal
planta, mas colhe para
outros, não para si.
Por não ter muito o que
comer, ele e sua família
acostumaram-se ao gosto
da carne dos roedores
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pessoas de castas altas; evitar chegar perto delas para
que sua sombra não “as contaminasse”; varrer o chão
e apagar suas pegadas para que elas não “poluíssem
o caminho”. Histórias que parecem inacreditáveis, mas
infelizmente são verdadeiras.
O sistema de castas já não é tão rígido nas cidades
devido à educação superior, à co-existência de todas as
comunidades nas metrópoles e ao menor conhecimento a
respeito do sistema de castas por causa da distância das
raízes rurais. Mas ainda acontece nos grotões da Índia.
Apesar de casamentos entre pessoas de castas diferentes
serem bem comuns na Índia de hoje, muitos ainda levam
em conta o critério casta para sua escolha na hora de
casar. O preconceito é tão arraigado que está estampado
diariamente nas páginas dos jornais, nos classificados de
matrimônio, divididos pelas castas. Outro detalhe que
choca os forasteiros é a exigência na maioria dos anúncios
matrimonias de que o candidato ou candidata seja “fair”,
isto é, de pele clara, outra obsessão comum por lá.

S

e algum filho ou filha anuncia aos pais que vai
se casar com alguém de casta inferior, o drama familiar
bollywoddiano está armado. É comum ler nos jornais
notícias, vindas geralmente do interior, de casais que se
matam por causa da oposição a seus casamentos. Às vezes,
a própria família que se sentiu “ultrajada” com a união
procura “desfazer a vergonha” encomendando a morte
de um dos dois ou até do casal. O casamento arranjado
pelos pais – seguindo inclusive o critério das castas – é
ainda muito comum nessa Índia tão moderna que encanta
o mundo com o seu crescimento espetacular. Os noivos se
encontram poucas vezes, apenas para se conhecer, trocar
idéias e perceber se há empatia. Se derem sinal verde, as
famílias fecham o “negócio matrimonial”. O costume – que
ainda sobrevive no interior e é mais raro nas metrópoles
– é o da noiva oferecer o dote para a família do marido.
Faz parte da tradição a mulher abandonar os seus pais e
morar com os pais do marido. É por essas e muitas outras
que se costuma dizer na Índia: “Nosso país vive em vários
séculos ao mesmo tempo”.
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O governo pretende instituir um sistema de prêmio
financeiro em todo o país para incentivar casamentos
intercastas. A idéia de oferecer mil dólares para um casal
que se encaixe nesse caso partiu da ministra da Justiça
Social, Meira Kumar, que pertence a uma casta baixa.
Outro grande tabu casteísta é o momento da refeição. No
ano passado, a ONG Aman Biradari, que luta pela justiça
social, realizou uma pesquisa em 565 vilarejos de 11
estados. Os resultados mostraram que crianças de castas
baixas na Índia rural são obrigadas a comer separadas das
demais em quase 40% das escolas. Também são proibidas de beber água da mesma fonte usada pelas outras
crianças. É o conceito da “contaminação” enraizado na
cultura milenar hinduísta. O mesmo estudo revelou que
o preconceito também parte de profissionais da saúde:
mais de 33% deles recusam-se a visitar casas dos Dalits.
A proibição de entrada de Dalits em templos hindus chega
a 64% naqueles locais, segundo a pesquisa.
Outra grande demonstração de força dos Dalits ocorreu
recentemente, no início de maio, nas urnas do estado que
tem o maior contingente de indianos de alta casta, Uttar
Pradesh, com uma população de 160 milhões de habitantes. Pela primeira vez na história um partido que representa
os Dalits conseguiu maioria na Assembléia Legislativa – o
sistema é também parlamentarista nos estados. Assim, um
representante desse partido – ainda por cima uma mulher
– foi apontada como ministra-chefe de Uttar Pradesh no
estado politicamente mais importante do xadrez eleitoral
indiano. O ministro-chefe de um estado equivale a primeiro-ministro; é o principal mandatário, chefe de governo. No
ano passado, um massacre de uma família inteira de Dalits
e a pichação de uma estátua de Ambedkar desencadearam
uma série de protestos violentos em todo o país.
Classes
A terceira fonte de instabilidade é a imensa diferença
entre as condições de vida dos ricos e pobres. Mesmo depois de seis décadas de independência do jugo britânico, a
pobreza em larga escala permanece como uma das facetas
mais cruéis da Índia, país que abriga o maior número de
pobres do mundo. Seu exército de desvalidos, que soma
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700 milhões – dos quais 300 milhões nas condições mais
precárias de sobrevivência –, amarga o atraso na zona
rural, já que mais de 70% deles vivem no campo. Os
pequenos produtores rurais são obrigados a contrair empréstimos de agiotas e, sem condições de pagar o débito,
têm se suicidado em massa, num fenômeno que chama
cada vez mais a atenção.

N

os últimos cinco anos, cerca de 50 mil pequenos
proprietários de terras se mataram. Geralmente enforcamse ou bebem substâncias químicas venenosas usadas na
lavoura. Muitos chegam a esse extremo por vergonha de
não quitar uma dívida ou por não ter como cumprir suas
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obrigações sociais na rígida cultura hindu. Assim, são
muitos os casos de agricultores que se suicidam porque
não podem pagar o “dowri”, um gordo dote para a família
do noivo de suas filhas. No ano passado, os suicídios em
massa – que continuam até hoje – fizeram o primeiroministro Manmohan Singh visitar uma das regiões onde
a situação é mais crítica, nas plantações de algodão. Lá,
Singh anunciou ajuda financeira aos endividados. Mas nem
mesmo após o governo cumprir a promessa, os suicídios
pararam, porque o dinheiro não foi suficiente.
A Índia já teve vários planos de combate à miséria
desde a década de 1950, baseados em controles de preços
e garantia de suprimentos básicos para a sobrevivência.
Um dos projetos mais recentes, na área rural, garante a

A ECONOMIA INDIANA
Moeda
Rúpia. Cotação (US$ 1 equivale a pouco
mais de 40 rúpias, valores da terceira semana de maio. A rúpia vem se valorizando
com relação ao dólar)

Volume de exportação
US$ 112 bilhões (2006)

Ano fiscal na Índia
De 1 de abril a 31 de março

Infra-estrutura
O país precisa de US$ 320 bilhões nos
próximos anos, segundo o governo, para
construção de infra-estrutura básica para
fazer face ao crescimento econômico.
Apenas 47,5% do total das estradas estavam pavimentadas, em 2000, segundo
a Federação Internacional de Estradas.
Do total das estradas, 75% estão em
condições ruins ou péssimas.

Crescimento econômico
9,4% (2006-2007), liderado pela produção
de industrial e pelo setor de serviços. Dados
de maio revelam o segundo maior crescimento da história da Índia, desde 1988-89,
quando a taxa foi de 10,5%. Em 2005
(9,2%. Em 2004 (8,3%). De 1985 a 1995
a média de crescimento anual foi de 5,5%.
De 1995 a 2005 a média de crescimento foi
de 6%, segundo o Banco Mundial.
PIB
US$ 805,7 bilhões (2005)
Renda per capta (nominal)
US$ 979 (figura em 128º lugar no ranking
mundial)
Reservas internacionais
US$ 177 bilhões (2007). Em 1991, era de
US$ 8 bilhões.
Inflação
5,06%. Esse índice começou a crescer no
ano passado, chegando a mais de 6%.
Começou a cair no mês de maio.
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Volume de importação
US$ 187,9 bilhões (2006)

Agricultura
Sua produtividade vem caindo. Contribui
com 18,3% do PIB (2005, Banco Mundial). Em 2004 essa taxa era de 18,8%;
em 1995 era de 28,2% e em 1985, de
33,7%. A agricultura emprega mais de
60% da força de trabalho.
Indústria
Contribui com 27,3% do PIB (2005, Banco
Mundial). Em 2004 era de 18,8%. Em
1995 era 28,1% e em 1985 era 26,4%, de
acordo com o Banco Mundial. A indústria
emprega 17% da mão-de-obra.
Serviços
Vem crescendo. Sua contribuição para o
PIB em 2005 foi de 54,4%. Em 2004 foi de

53,7%. Em 1995, 43,6%. E em 1985 era
de 39,9%, segundo o Banco Mundial. O
setor de serviços emprega 23% da força
de trabalho.
Mão-de-obra
Mais de 400 milhões pessoas (dados de
2004, do Banco Mundial). O crescimento
anual da força de trabalho entre 1999
e 2005 é de 1,9%, segundo o Banco
Mundial.
Burocracia
O tempo previsto para se abrir um negócio,
segundo o Bando Mundial é de 35 dias
(2006). Em 2005 era de 71 dias.
Planos quinquenais
Esse é o primeiro ano do 11º Plano Quinquenal, prática que o país adotou desde
a independência. Entre as meta do Plano
de 2007 a 2012 estão:
• Crescimento econômico de 10% ao ano.
• Atingir crescimento anual de 4% no setor agrícola (que cresce hoje a 2,7%).
• Criação de 70 milhões de empregos e
reduzir pela metade o índice de desemprego: para 5%.
• Reduzir a evasão escolar dos atuais
52% para 20%.
• Aumentar a taxa de alfabetização dos
atuais 64,8% para 80%.
• Reduzir a mortalidade infantil de
56 para 28 para cada 1000 crianças
nascidas vivas.
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um dos membros de cada um dos 60 milhões de famílias
do campo 100 dias de trabalho a cada ano. Eles recebem
um salário mínimo de US$ 1,35 ou um seguro-desemprego
se não há frente de trabalho. Mais de 60% da população
dependem da agricultura, que representa, no entanto,
18,3 % do PIB (2005). Enquanto os setores de serviços e
indústria crescem a taxas de dois dígitos, a agricultura só
tem caído – de 4,4% (2002/2003) para 2,7% atualmente.
O crescimento agrícola já foi de 7,8%, em 1996-1997. A
ambição do governo é fazer a agricultura crescer a uma
taxa de 4,1% ate 2012.
O desafio do governo do economista Sikh Manmoham
Singh é tão gigantesco como a população de seu país. O
governo desembolsa 14% do PIB com subsídios para os
pobres, especialmente no campo. Mas o velho problema
de desvio de verba também é uma prática comum na Índia. Os contrastes são muitos e mais visíveis nas cidades,
que crescem desordenadamente. É nas metrópoles que
a classe média está concentrada: um exército de 300
milhões de consumidores cada vez mais ávidos e exigentes, reivindicando infra-estrutura melhor. Mas as cidades
estão inchando com a migração crescente dos miseráveis
que fogem do campo, sem perspectiva. Mumbai é um
bom exemplo do caos urbano. De dia falta água, de noite
falta luz. Não há sistema adequado de esgoto e não há
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habitação disponível. Resultado: cerca de 60% dos 16
milhões de habitantes de Mumbai moram nas ruas ou nas
favelas, como a de Dharavi, a maior da Ásia, um oceano de
casebres ao lado do aeroporto nacional e internacional.

M

umbai é frequentemente descrita como a
metrópole com pior qualidade de vida da Índia. Com mais
de 16 milhões de habitantes – 25 milhões se for incluída
a região metropolitana –, achar um lugar minimamente
decente para viver e a um preço justo é missão impossível.
Apartamentos quitinete custam US$ 800 por mês na região
mais próxima dos escritórios e instituições financeiras. E
a praxe é pagar 10 meses de aluguel na hora de assinar
o contrato, além de desembolsar dois meses de aluguel
para uma figura chamada broker, que é um atravessar do
locatário. Os proprietários de imóveis ditam as regras nessa
cidade que tem mais demanda do que oferta e o cidadão
comum vira refém de uma máfia imobiliária. É muito comum o dono do imóvel incluir no contrato uma cláusula
impedindo o inquilino de trocar a chave da casa para que
ele, proprietário, possa entrar na sua residência quando
quiser, ignorando a privacidade de quem mora lá. Mumbai
– sede das principais instituições econômicas, como o
Banco Central e a Bolsa de Valores – é o exemplo vivo

É muito comum o dono
do imóvel incluir no
contrato uma cláusula
impedindo o inquilino de
trocar a chave da casa
para que ele, proprietário,
possa entrar na sua
residência quando quiser
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da imensa contradição indiana: crescimento econômico e
miséria. Apesar de ser a capital financeira da Índia, Mumbai
amarga o décimo-primeiro lugar na lista das cidades que
atraem empresas estrangeiras.
Mesmo bairros de classe média e da elite – onde
moram os famosos atores de Bollywood – são infestados
de ratazanas imensas e gordas. Muitas ruas têm esgoto a
céu aberto, outras não têm asfalto, não têm nem mesmo
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calçada, e montanhas de lixo se aglomeram ao lado de
prédios. As favelas se misturam com os prédios de classe
média. Mas não há a violência das favelas brasileiras. O
tráfico de drogas não chegou ao consumo dos favelados,
que não têm poder aquisitivo sequer para comer direito.
Somente 30% da população têm acesso a banheiros nas
suas casas ou a toaletes públicos. Como latrina é coisa
de luxo, as cenas mais comuns tanto no campo quanto

QUALIDADE DE VIDA INDIANA
Distribuição de renda
Classificação média no índice GINI – 32,5
(1999-2000) – medida de desigualdade
de distribuição de renda.
Qualidade de vida
Pelo IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) – que mede expectativa de vida,
alfabetização, qualidade de vida – a Índia
tem classificação média. Está em 127º
lugar (2006). É o pior classificado entre
os países do chamado BRICS. À frente da
Índia estão a Rússia, o Brasil e a China.
Miseráveis e pobres
Dos 1,1 bilhão de indianos, cerca de 700
milhões estão nessa categoria, mais de
70% dos quais vivem nas áreas rurais.
Segundo dados oficiais, 300 milhões estão
em condições mais precárias: vivem abaixo
da linha da pobreza. Desse exército de
miseráveis, 29% sobrevivem com até US$1
por dia e o restante com US$ 2 por dia.
Classe média
300 milhões
Topo (milionários, ricos e classe
média alta)
70 milhões
Mortalidade infantil
56 por 1.000 recém-nascidos, segundo o
Banco Mundial (2005). Em 2000 essa taxa
era de 68 por 1.000 recém-nascidos. A mortalidade de crianças abaixo de cinco anos
de idade era de 74 a cada 1.000 em 2005.
Em 2000, era de 94 a cada 1.000 crianças,
segundo relatório do Banco Mundial.
Desnutrição
47% das crianças abaixo de cinco anos
têm má-nutrição, segundo dados do Banco
Mundial referentes a 2000. Em 1990, esse
número era de 64 %, e em 1980, de 71%.
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Imunização
58% de bebês entre 12 e 23 meses
imunizados (2005, dados da Organização
Mundial da Saúde). Em 2000, essa taxa
era de 56%.
Condições de saneamento
Apenas 30% da população têm acesso
a sanitários com condições mínimas
para evitar transmissão de doenças,
como descarga (dados da Organização
Mundial da Saúde, de 2002).
Acesso a fonte de água
86% da população, segundo Banco
Mundial (2001).
Alfabetização
Apenas 64,8% da população são alfabetizados (dados de 2000 a 2004, do
Banco Mundial).
Falta de professores
Cerca de 25% dos professores das escolas
públicas primárias não vão ao trabalho. Metade dos que aparecem nas escolas ensina,
segundo levantamento do Banco Mundial
(2006). O número de alunos para cada
professor no ensino primário é de 40,2. A
quantidade de estudantes para cada professor no ensino secundário é de 32,4, segundo
o Banco Mundial (dados de 2005).
Qualidade do ensino básico
Cerca de metade dos alunos que completam o primário mal consegue escrever
um parágrafo ou fazer contas simples.
Segundo dados oficiais deste ano, 26% dos
domicílios rurais e 8% das residências nas
áreas urbanas não têm um único membro
da família com até 15 anos que consiga ler
ou escrever apropriadamente.
Ensino primário
75,4% dos alunos completam o ensino

primário (dados de 2000, segundo a
Unesco). Taxa de matrícula no ensino
primário é de 98,8% das crianças (dados
de 2000, Unesco).
Ensino secundário
47,9% de matrículas entre crianças e
jovens (dados de 2000, da Unesco).
Ensino de terceiro grau
10,2% de matrículas de jovens em 2000,
(segundo a Unesco).
Gasto com educação
4,4% do PIB (Banco Mundial). Desse
total, 14,5% são destinados ao ensino
primário, 24,3% ao secundário e 90,5%
ao terceiro grau.
Número assinantes de linhas
telefônicas fixas e de celulares
127,7 para cada 1.000 pessoas, segundo
Banco Mundial, com base em dados do
Sindicato Internacional de Telecomunicações, de 2005. Em 2000, esse número era
bem menor: 35,4 por cada 1.000 pessoas.
Assinantes de internet
54,8 para cada 1000 pessoas em 2005,
segundo o Banco Mundial, com base em
informações do Sindicato Internacional de
Telecomunicações. Em 2000, esse número
era de 5,4 por cada 1.000 pessoas.
Computadores
Em 2005, 16 para cada 1.000 indianos
tinham computador, segundo o Banco
Mundial. Em 2000 eram apenas cinco
para cada 1.000 pessoas com computador
em casa.
Televisão
Em 2000, 30% da população tinham TV
em casa. Em 2005 essa taxa passou para
32%, segundo o Banco Mundial.
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nas cidades é ver homens e crianças fazendo suas necessidades na rua, na beira da estrada, debaixo de viadutos.
O problema da defecação pública é geral no país. É uma
tradição mais arraigada ainda no interior. Volta e meia o
governo faz campanhas de conscientização para que as
pessoas usem toaletes disponíveis. O esgoto não-tratado
de muitas cidades – inclusive grandes centros como
Mumbai e Kolkata (a antiga Calcutá) – desemboca nos
rios, lagos e mar.

Q

uando começam as torrenciais chuvas das
monções – que duram quatro meses, de junho a setembro
– as cidades são alagadas. Em Mumbai, por exemplo,
onde as monções castigam mais, essa sujeirada toda bóia
nos riachos que se formam nas ruas. A monção de 2005
fez Mumbai submergir e matou 400 pessoas – em toda
a Índia, foram mais de mil vítimas. Muitas pessoas morreram afogadas ou eletrocutadas pelos fios elétricos que
costumam ficar expostos nas ruas. Outras foram sugadas
pela força da água que descia pelos inúmeros buracos,
transformados em crateras. Milhares de carcaças de vacas,
búfalos e outros animais boiavam pelas ruas espalhando
mais doenças ainda. A tragédia não discriminou ninguém:
atingiu pobres, classe média e ricos.
A quantidade imensa de ratos provoca todos os anos
surtos de leptospirose durante as monções. A doença é
causada, entre outras coisas, pelo contato com a urina de
ratos. As condições sanitárias estão muito abaixo do que
se imagina para um país que se vangloria por crescer mais
de 9% ao ano. A cada ano, a diarréia mata 500 mil crianças em todo o país. Muitas doenças fatais têm a mesma
fonte: água de beber contaminada por dejetos humanos.
Água infectada causa 80% das doenças na Índia, de
acordo com a Organização Mundial de Saúde. O sistema
sanitário é um celeiro dos maiores problemas de saúde
pública do país. “Doenças devido à água contaminada
são muito, muito comuns. Todos os anos há epidemias
de gastroenterite viral, febre tifóide, cólera”, conta P. C.
Bhatnagar, representante da Associação dos Voluntariados
da Saúde da Índia.
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Uma das maiores dores de cabeça para o governo
na área de saúde é a epidemia de AIDS. O número de
pessoas contaminadas na Índia – que amarga hoje o
recorde mundial – é de 5,7 millhões, de acordo com a
ONU. A taxa de mortalidade infantil vem caindo com o
tempo, mas ainda é bem alta – 56 para cada mil bebês
nascidos vivos, segundo dados oficiais (2000). A China
tem uma taxa de mortalidade infantil muito menor do
que a índia (27 para cada mil nascidos vivos). A meta
do atual governo quanto à mortalidade infantil é reduzir
esse índice a 28 para cada mil recém-nascidos até o fim
desse Plano Quinquenal (2007-2012). A Índia também
amarga altos índices de má nutrição infantil entre crianças com até três anos de idade: 46%. Apenas 56% das
crianças são vacinadas contra o sarampo, contra quase
100% no Brasil.
Para um país que brilha no palco da globalização, o
índice de 64,8% de pessoas alfabetizadas é chocante. E
as mulheres são as maiores vítimas. Enquanto 73% dos
homens conseguem ser alfabetizados, apenas 47% das
mulheres aprendem a escrever e a ler. O governo promete
aumentar a taxa de alfabetização para 80% em cinco
anos. Mais de 80% das crianças entre 6 e 14 anos estão
matriculadas em escolas públicas. Mas uma verdadeira
praga atinge o precário ensino básico no país que exporta
doutores: o absenteísmo, tanto de professores, quanto de
alunos. Um em cada quatro professores falta nas escolas
primárias. Nos estados mais pobres a falta de professores
chega a 57%. A evasão escolar também é um caso sério
– 52%. A meta do governo é diminuir esse índice para
20% até 2012. Mas a melhoria da qualidade de ensino
também é outra urgência dentre tantas urgências: metade das crianças que completam o primário sai da escola
praticamente incapaz de escrever um parágrafo ou fazer
uma conta simples.
ENERGIA E INFRA-ESTRUTURA
O esforço da Índia em ascender para as primeiras
fileiras da economia global pode ser minado pela crise da
energia elétrica. A Comissão de Planejamento do governo
estima que 600 milhões de pessoas ainda não têm acesso à
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o país precisa investir
na sua rede de infraestrutura geral no
mínimo US$ 320 bilhões
nos próximos cinco anos.
O governo espera atrair
capital através de
parcerias público-privadas

eletricidade. Os que dispõem desse “benefício” enfrentam,
no entanto, freqüentes apagões e cortes de eletricidade,
especialmente nos dias mais quentes. Isso acontece em
cidades grandes como a própria capital, Nova Delhi, e até
mesmo nos badalados centros onde estão aquarteladas as
empresas de tecnologia de informação, como Bangalore.
As empresas são obrigadas a manter geradores a postos
para não saírem no prejuízo.

O

primeiro-ministro Manmohan Singh tem expressado freqüentemente sua apreensão com os apagões
e o seus efeitos: “Cortes dessa magnitude podem ser um
sério impedimento à atividade econômica”, disse Singh
em meados de maio. “Nós não temos sido capazes de
fazer frente a esse problema e assegurar uma taxa de
crescimento alta e sustentável desse setor e prover sua
saúde financeira”, admitiu. Singh lembrou que algumas
estimativas apontam para a necessidade de investir
US$ 15 bilhões em geração de energia. Segundo ele, o
país precisa investir na sua rede de infra-estrutura geral
no mínimo US$ 320 bilhões nos próximos cinco anos.
O governo espera atrair capital através de parcerias
público-privadas.
Mas as notícias não têm sido muito boas nesse
campo. O último relatório divulgado, no início de junho,
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pela consultoria Ernst & Young, sobre as perspectivas da
infra-estrutura em 2007 para o país, aponta a burocracia e
a corrupção como fatores que inibem a atração de capital
internacional para construir estradas, pontes, aeroportos
e tantos outros projetos necessários para que a Índia
sustente seu crescimento. “Diferentemente da China, a
Índia não tem capital suficiente para financiar suas necessidades de infra-estrutura. A corrupção na Índia tem
dificultado a atração do capital internacional para esses
projetos”, diz o relatório intitulado “Infra-estrutura 2007:
Uma Perspectiva Global”.
A Índia tem a segunda malha rodoviária do mundo,
superada apenas pela dos Estados Unidos. São mais de
3,3 milhões de quilômetros. Mas 75% das estradas estão
em más condições. Apenas 15% encontram-se em bom e
ótimo estado. O governo começou em 2005 um projeto
de construção de mais 30 mil quilômetros de estradas.
O prejuízo econômico devido às pobre condições das
estradas chega a US$ 6 bilhões por ano, segundo Gajendra Haldea, consultor da Comissão de Planejamento do
governo. Vários dos principais aeroportos do país estão
sendo reformados e modernizados para ganhar padrão
internacional. Com a classe média cada vez mais endinheirada, o tráfego aéreo aumentou expressivamente e
muitos aeroportos não dão conta do serviço. Atrasos de
vôos são muito comuns.
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O CRESCIMENTO ECONÔMICO É PARA TODOS?
A economia indiana é hoje a quarta maior do mundo
quando considerado o poder de paridade de compra.
Nesse quesito a renda per capita é de US$ 3.700. Quando
medida em termos de taxa de troca de dólares, é a décima
economia do planeta. A imensa população resulta numa
renda per capita nominal de US$ 979. O Banco Mundial
classifica a Índia como uma economia de baixa renda.
Uma das preocupações da equipe econômica indiana
é a inflação, mas os últimos sinais, enviados em maio,
mostram que a taxa começou a cair. Chegou em 5,06%.
A inflação vinha crescendo desde o ano passado e, no
inicio de 2007, bateu em 6,7%, a maior em mais de dois
anos. O Banco Central almeja manter a inflação perto dos
5% nesse ano fiscal – que, na Índia, vai de 1 de abril a 31
de março. A meta é trazê-la para o intervalo entre 4% e
4,5% a médio prazo.
A Índia tem sido o mercado de mais alto crescimento
de salários nos últimos dois anos– 14,1% –, seguida das
Filipinas (8,1%), China (7,9%), Coréia do Sul (6,9%), Tailândia (6,4%) e Singapura e Taiwan (4,2%). Esse cenário
tende a continuar neste ano já que os salários do setor de
tecnologia da informação estão previstos para aumentar
13,7%. Não há um salário mínimo oficial como no Brasil.
O crescimento econômico do país continua galopante. No
primeiro trimestre deste ano, a economia cresceu 9,4%, o
segundo mais rápido da história, depois do crescimento
de 10,5% registrado em 1988-89.
Há quase duas décadas o crescimento é sustentado. O
país abandonou o que já foi batizado de “taxa hindu de
crescimento econômico”, de 3,5%, que vigorou da década
de 1950 ate o início dos anos 1980. Esse desempenho
atual é puxado pela indústria e pelo setor de serviços,
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que, juntos, contribuem com mais de 80% do PIB, embora empreguem cerca de 40% da força de trabalho, bem
menos do que a agricultura. O número de indianos que
estão nos setores que mais crescem e têm motivos para
comemorar é bem menor do que o de pessoas à margem
desse crescimento fabuloso.

E

ssa contradição alimenta um dos principais problemas do governo indiano no capítulo de sua segurança
interna: a guerrilha maoísta. Hoje, cerca de 30% do
território indiano estão sob influência dos Naxalistas. É
o chamado “Corredor Vermelho”. São os guerrilheiros
inspirados pelos velhos ideais do Timoneiro Mao-Tse-Tung,
cerca de 20 mil rebeldes que travam uma guerra contra
o Estado e estão cada vez mais fortalecidos. Eles não
acreditam na democracia indiana e querem um estado
próprio baseado na sua ideologia. No ano passado, quase
800 pessoas foram mortas nessa guerra entre maoístas e
as forças de segurança. Nos primeiros quatro meses deste
ano os mortos já chegam a 250.
O primeiro-ministro Manmoham Singh admitiu no
ano passado que a guerrilha maoísta é o maior desafio de
segurança interna da Índia, tão grande ou maior do que
o terrorismo islâmico. Os rebeldes contam com apoio de
centenas de milhares de pessoas descontentes nos rincões
abandonados da Índia, onde até hoje os benefícios dessas
duas últimas décadas de crescimento sustentado ainda
não deram o ar de sua graça.

*Shobhan Saxena é editor de Internacional do jornal “The
Times of India”, o principal periódico do país, com três
milhões de exemplares diários e de circulação nacional.
flomcosta@yahoo.com.br
shobhan.saxena@timesgroup.com
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discussão sobre as alternativas de crescimento
da América Latina tem apresentado fluxos e
refluxos em relação a uma perspectiva de se
considerar o Estado como elemento propulsor
do desenvolvimento. Após cerca de 70 anos, em média,
em que os países da região se pautaram, em graus
diferenciados, por um modelo de desenvolvimento
por substituição de importações dirigido pelo Estado,
a efetivação das reformas orientadas ao mercado teria
inaugurado um novo ciclo caracterizado pela adesão
à globalização financeira com a crescente hegemonia
do receituário neoclássico. A América Latina se converteu num verdadeiro laboratório de aplicação dos
preceitos neoliberais, com variações de país a país
quanto à intensidade, a amplitude e o próprio tempo
das reformas. Medidas de ajuste macroeconômico,
privatizações, reforma do Estado, a instauração de
novas modalidades de regulação avançaram em
ritmos, tempos e extensão diferenciados e também
com resultados aparentemente díspares: maior ou
menor vulnerabilidade a choques externos, distintos
patamares de controle inflacionário, maior ou menor
grau de capacidade instalada e complexidade do setor
produtivo e, até mesmo, modalidades de coordenação
mais centralizadas ou mais baseadas no mercado.
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N

um segundo momento, a instauração de regimes
democráticos como parte desse processo, favoreceu, pela via de eleições populares, a ascensão de
lideranças de esquerda e o retorno de uma perspectiva favorável ao intervencionismo estatal, em grande
medida como uma resposta às promessas não cumpridas
pelo conjunto das políticas de mercado quanto à retomada do crescimento e que tiveram como conseqüência o
agravamento da crise social endêmica na região. Nesta
onda, deflagram-se ações em diferentes países, que vão
desde a implementação de políticas industriais até as
renacionalizações de recursos estratégicos, em alguns
casos – como na Bolívia – inaugurando um terceiro ciclo
nesta direção. Em outros contextos, a incorporação da
estabilidade monetária na nova agenda, marcada pelo
temor do retorno da espiral inflacionária, provoca debates
acerca do receituário e, mais especificamente, quanto à
dosagem dos instrumentos de controle envolvendo câmbio,
taxa de juros e equilíbrio fiscal.
Observa-se, assim, um embate entre uma perspectiva
favorável ao mercado comumente associada à eficiência
e ao bom desempenho, portadora de um discurso bastante convincente quanto à manutenção rígida de certos
preceitos, sobretudo na esfera da estabilidade monetária,
de um lado, e uma tradição desenvolvimentista fundada
na necessidade de recuperação de capacidades estatais,
geralmente identificada com arcaísmo, nacionalismo
inconseqüente, protecionismo e atraso, de outro. De um
lado prevalece uma certa naturalização da perspectiva
ortodoxa quanto aos benefícios de coordenação pela
via do mercado e a insistência na tese de que os parcos
resultados em matéria de crescimento se deveriam ao
fato de que as reformas não avançaram suficientemente.
De outro, contrapõe-se um discurso que ainda não teria
se imposto eficazmente, visto que vem sofrendo críticas
tanto por parte das esquerdas mais radicais quanto por
parte dos setores mais conservadores, sobre a necessidade
de recuperação de capacidades estatais como um fator de
desenvolvimento.
Engana-se quem supõe que as saídas para o desenvolvimento consistem na capacidade de se aprofundar o

128 PRESEPADA

INTELIGÊNCIA

modelo ortodoxo fazendo tabula rasa das capacidades
estatais acumuladas ao longo da trajetória pregressa do
estatal desenvolvimentismo, mantendo quase intocáveis os
fundamentos da estabilidade e integrando o país cada vez
mais nos circuitos financeiros globalizados. Enganam-se
também os que defendem uma postura de rejeição radical
dos elementos apontados como fatores de estabilidade,
apostando na ruptura como a única possibilidade de se
avançar na direção de retomada do desenvolvimento. Hoje
em dia o quadro encontra-se bastante matizado, seja porque os mercados financeiros internacionalizados operam
com relativa autonomia e impõem um conjunto de limites
à atuação dos estados nacionais no seu conjunto, seja
porque a percepção sobre os efeitos nefastos da operação
de mercados auto-regulados do ponto de vista social já
teria sido incorporada como uma dimensão importante
pelos próprios críticos internos da globalização.
Por outro lado, a crise e eventual derrocada do socialismo real frente à expansão do capitalismo globalizado sob
hegemonia dos Estados Unidos teria diluído o ideário típico
da esquerda, em termos de uma agenda de longo prazo
contemplando a transição para o socialismo. O sistema
mundial, para utilizar as categorias de Wallerstein, teria
sido reordenado em função de um novo centro, periferias
e semi-periferias, sendo a posição relativa de cada unidade
na estrutura, determinante, em ampla medida, da própria
dinâmica de funcionamento desse sistema. Efetivamente,
a consolidação da hegemonia norte-americana, a redefinição de grande parte do mundo socialista na condição
de semi-periferia e a emergência da China como uma
economia de mercado alteraram sobremaneira, não apenas
as possibilidades concretas e simultâneas de espaços e
oportunidades para os diferentes países, mas também a
definição de um projeto de desenvolvimento alternativo
à tentativa de implantação de um mercado auto-regulado
no sistema internacional. O duplo movimento, tão bem
identificado por Polanyi na análise dos mecanismos de
proteção da sociedade como uma resposta à ruptura da
Pax Britannica no início do século XX, agora se repete
no cenário da globalização, aglutinando, de um lado as
forças críticas do pensamento hegemônico neoliberal
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introduzido pelo Consenso de Washington e, de outro, os
seus eventuais críticos internos.
Um dos aspectos distintivos do novo cenário, como
quer que se defina a globalização – seja, de um lado,
no seu entendimento enquanto a consolidação de uma
modalidade particular de organização do poder político
no formato de Estados Nações em escala global, ou de
outro, enquanto expansão do sistema mundial capitalista
–, é precisamente a dissociação entre soberania, território
e legitimidade, tríade que se constituiu no pilar de sustentação da ordem moderna a partir do século XVI. Tal
separação coloca um novo desafio no que diz respeito
à definição de uma agenda típica, mas não exclusiva da
esquerda, fundada em estratégias nacionais de desenvolvimento como proteção ou enfrentamento da ordem
de mercado dominante. Mas também recoloca o Estado
como um ator primordial, senão mesmo o único, capaz
de protagonizar um projeto de desenvolvimento e de
galvanizar os segmentos da sociedade que reagem aos
efeitos desagregadores da expansão de mercados, na forma de movimentos sociais, ou como tem sido o caso mais
recentemente na América Latina, pela via dos processos
eleitorais que se seguiram à redemocratização de vários
países da região. Ou ambos.

c

laramente, a posição que aqui queremos enfatizar
é a de que não haveria necessariamente um tradeoff entre duas perspectivas, tratando-se antes, de
balizar mecanismos de coordenação centralizada
e efetivada a partir do Estado com elementos de coordenação pela via do mercado. Um exame de situações
aparentemente díspares na linha da polaridade antes
mencionada – os casos do Brasil, de um lado e do Chile,
de outro –, pode ser útil para esclarecer este ponto. O
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contraste com a situação da Argentina daria ainda mais
visibilidade ao argumento, precisamente por se tratar
de uma experiência que transitou entre os dois pólos
de maneira bastante drástica, não acumulou ao longo
do tempo capacidades na linha do desenvolvimentismo
estatal, aplicou radicalmente as reformas, sofreu regressão produtiva, foi extremamente vulnerável aos choques
externos e, apenas mais recentemente, parece trilhar um
caminho menos sinuoso, com fortes sinais de recuperação,
que passa pelo recurso a instrumentos heterodoxos de
fortalecimento do Estado.
Ao contrário do que se imagina, a suposta eficácia
associada à adoção do credo neoliberal esconderia
elementos de uma trajetória de dependência na qual a
aplicação dos preceitos neoliberais impostos pela visão de
economistas, treinados nos melhores centros acadêmicos
difusores da ortodoxia neoclássica, esbarrou numa visão
mais homogênea acerca do papel do estado desenvolvida
a partir de elites domésticas formadas na tradição do
direito. Esse ponto é salientado no interessante estudo
de Yves Dezalay e Bryant Garth (The Internationalization
of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to
Transform latin American States, University of Chicago
Press, 2002) sobre os embates de concepções entre advogados e economistas no processo de configuração do
Estado na América Latina, opondo desenvolvimentistas e
neoliberais. Focalizando os casos do Brasil, Chile, Argentina
e México, o referido trabalho salienta como a fragmentação
das elites no caso dos dois últimos países teria levado a
uma posição sobre o papel do Estado menos consensual,
mais voltada para fora e menos propensa à acumulação
de capacidades estatais. O Brasil, neste particular, se
assemelharia mais ao caso chileno por razões que vão da
preservação de uma tradição e capacidades institucionais
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construídas quanto ao intervencionismo estatal durante
a fase desenvolvimentista, até a existência de elites mais
coesas que se assenhoraram do aparelho estado pela via
de uma tradição ligada ao direito.
Cumpre salientar também a necessidade de se deslocar o discurso do plano estritamente econômico para a
consideração de fatores de ordem política que configuram
as alternativas de desenvolvimento futuro. Estes fatores
são amplamente enfatizados na literatura sobre a globalização que trata da explicação do “sucesso” dos casos
dos países do sudeste asiático como se devendo a uma
combinação de fatores que conjugam sinais de mercado,
burocracias eficientes e democracia como instrumentos
de controle mútuo, bem como outros fatores de natureza
institucional, como vantagens comparativas na rota do
desenvolvimento.
Certamente, a tarefa de singularizar os fatores institucionais que fazem diferença é bastante complexa, pois
muitas vezes se sobrepõem outras variáveis de natureza
política que determinam como os primeiros fazem diferença. Os sinais de mercado balizam a atuação do Estado,
mas não impossibilitam escolhas estratégicas; burocracias
weberianas inibem, mas não eliminam o rent-seeking e a
predação e, por fim, a democracia – mais frágil e recente
dos controles no caso latino-americano – também define
as regras que regem a composição das elites políticas e o
seu campo de atuação, mas não garante automaticamente
a transparência e prestação de contas nos interstícios
eleitorais.

T

udo isso deixa muito claro que, para além da
importância de certas instituições, é necessário
identificar como elas podem fazer diferença. A
volumosa reflexão sobre os países asiáticos destaca
variáveis determinantes em cada caso, mas num balanço
ex-post, algumas avaliações críticas sustentam, de forma
convincente, que nenhuma variável por si só daria conta da
explicação dos casos exitosos. Assim é o caso, por exemplo,
da existência de núcleos de concertação entre os setores
público e privado como uma de tais instituições. Assim é
também o caso de outras condições geralmente identifica-
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das nos estudos, tais como a existência de agências voltadas ao fomento e à implementação de políticas setoriais e
industriais. As políticas nessa área vão fundamentalmente
depender da forma como são implementadas, do jogo político entre os atores que estão encarregados de executar
as políticas e até mesmo da natureza das coalizões de
governo que se logra estabelecer para o suporte a uma
plataforma mais desenvolvimentista.
Em muitos aspectos, as limitações e os desafios que
enfrentam hoje os países da América Latina são bastante
semelhantes aos que se colocam para alguns países
desenvolvidos, como por exemplo é o caso da própria
União Européia: retração e limites ao estado de bem-estar,
flexibilização dos direitos do trabalho, moeda forte com
câmbio sobrevalorizado, altos superávits primários, altas
relações dívida pública/PIB, fuga de empresas e perda
de postos de trabalho, tudo isso agravado pelos fluxos
migratórios provenientes dos países menos desenvolvidos.
A despeito disso, não apenas o desempenho dos países
membros é bastante diferenciado. O próprio processo de
integração teria sido o resultado do embate entre uma
perspectiva mais favorável a mecanismos de coordenação
pelo mercado no nível supranacional, como forma de se
isolar o impacto de interferências políticas, versus uma
outra perspectiva mais favorável à coordenação centralizada como forma de se manter capacidades estatais e ao
mesmo tempo se assegurar direitos sociais conquistados
no plano nacional. Se no âmbito da UE como um todo o
resultado foi uma síntese entre essas posições, no âmbito
de países específicos observou-se não apenas desempenhos muito variados, como também combinações de
políticas pautadas por dosagens específicas segundo
características dos seus respectivos regimes produtivos.
Em outras palavras, existem assimetrias entre países integrantes de um mesmo conjunto e estas são precisamente
indicativas de possibilidades diferenciadas no cenário da
globalização, configurando “variedades de capitalismo”,
formas híbridas que se combinam a trajetórias prévias na
criação de capacidades institucionais.
No caso da América Latina observa-se, atualmente,
uma variedade de situações segundo as trajetórias pre-
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Tabela 1

Privatizações
Argentina	 Brasil	Chile
382
133
725
1984-1994
1997-2002
1973-1985
Ley de Reforma del Estado
BNDES-CDE
Setores prioritários conservados
Não
Petróleo, bancos,
Cobre
		
eletricidade, petroquímica
Empresas atuais
26 empresas públicas
129 empresas federais
30 empresas
não-financeiras
253 em todos os âmbitos
Ativos de
Perfil não-produtivo		
US$ 36.500 bilhões

Empresas privatizadas
Período

Tabela 2

liberalização financeira
Liberalização das
Início do processo	
Participação dos bancos estrangeiros
	taxas de juros	privatizador 	como % do mercado
			
1990
1994
1999
2001
Argentina
1989
1995
10
18
49
61
Brasil
1989
1997
6
8
17
49
Chile
1974
1974-1987
19
16
54
62
Fonte: Moguillansky et al. (2005)

Tabela 3

abertura comercial
	taxa de tarifas alfandegárias
1985
1990
1995
2000
Argentina
28
21
10,5
11
Brasil
80
31,8
12
13,3
Chile
36
14,9
11
6
Fontes: Lora (2001) - Cepal

Tabela 4

indicadores econômicos
	crescimento do pib (%)
1995-2000
2001
2002
2003
2004
Argentina
9,6
-4,4
-10,8
8,8
9
Brasil
15,8
1,3
1,5
0,6
4,9
Chile
5,7
4,8
3,3
3,7
6,1
América Latina 16,5
0,4
-0,6
2
5,5
Mundo
2,6
3,1
4,1
5,3

2005
9,2
2,3
6,3
4,3

Fontes: Cepal, IBGE
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cedentes do período desenvolvimentista capitaneado pelo
Estado e em função do tempo e da intensidade com que as
reformas neoliberais incidiram sobre cada uma das rotas
anteriores. No Chile, por exemplo, descortina-se uma modalidade de neoliberalismo com coordenação estatal; na
Argentina, um neoliberalismo com regressão produtiva e,
no Brasil, a possibilidade de um modelo desenvolvimentista
combinado a um liberalismo no plano macroeconômico.
Apresentamos a seguir um conjunto de informações
comparando o desempenho do Brasil, Chile e Argentina
com o objetivo de sistematizar certas características de
suas respectivas trajetórias, a incidência, a extensão e o
tempo em que ocorreram as reformas de mercado, o papel
de variáveis políticas das coalizões que as efetivaram, as
formas de organização do setor empresarial e a possível
síntese que teria se efetivado no cenário pós-neoliberal em
termos das novas orientações dos governos de orientação
à esquerda investidos, através de eleições democráticas,
para a tarefa de capitanear o desenvolvimento.
Chile: neoliberalismo
com coordenação estatal
O propalado desempenho econômico do Chile, geralmente atribuído à aplicação virtuosa e pioneira das
reformas neoliberais sob um regime político de exceção,
esconde processos bem mais complexos, em nada aparentados com a fachada neoliberal e ante-intervencionista
com que foi difundido o “sucesso” dessa experiência. Um
exame mais detalhado não autoriza nem a inferência de
que o governo autoritário teria assegurado o desempenho
econômico pela realização de reformas sem oponentes e,
muito menos, que a abertura comercial irrestrita, aliada à
rápida adesão a outros preceitos neoliberais explicariam
o “sucesso” posterior do modelo chileno. Outros aspectos
de natureza política, relativos às coalizões que o governo
Pinochet estabelecia alternadamente com o setor multinacional ou segmentos do empresariado nacional fortemente
organizados em associações representativas, em diferentes
períodos, marcados por condições externas bastante distintas relacionadas à disponibilidade de capitais no cenário
internacional, podem ser destacados como fatores na

132 PRESEPADA

INTELIGÊNCIA

transição chilena. A presença de um grupo de tecnocratas
que atuaram livres de impedimentos e limitações quanto
à aplicação dos preceitos ortodoxos – os Chicago Boys –,
o caráter pioneiro das reformas e, sobretudo, a aplicação
das políticas na esteira de um conflito redistributivo
mal resolvido que criou as condições ideológicas para a
revolução monetarista, todos esses foram fatores que se
constituíram nas condições institucionais locais decisivas
na guinada neoliberal chilena.

M

ais relevante ainda é a possibilidade de se
perceber que, subjacente a uma fachada
neoliberal que veio a caracterizar o modelo
chileno de desenvolvimento, operaram, na
realidade, mecanismos bem mais típicos de uma modalidade desenvolvimentista de intervencionismo estatal. No
caso do Chile, atividades de coordenação estatal e apoio
público aos principais setores exportadores como os de
pesca, frutas e madeiras teriam sido os catalisadores
do boom de exportações verificado. A preservação de
mecanismos de coordenação estatal, juntamente com a
reorganização dos empresários em torno das reformas
econômicas compuseram um quadro no qual operaram,
ainda, a preservação do setor de minérios sob propriedade
estatal e mecanismos de controle de capitais, ou seja, uma
estratégia que foi capaz de dar conta do problema das
falhas de mercado e do espaço a elas associado para a
intervenção estatal positiva.
Argentina: neoliberalismo com
regressão produtiva
Na Argentina, em contraste, observou-se uma situação
particular de desarticulação do modelo intervencionista
do pós-guerra. A fase anterior às reformas foi pontuada
pela hiperinflação, tendo as elites sido incapazes de se
unificar em torno de um projeto comum. Como expressão
disso, contata-se um quadro de fragmentação dos atores
empresariais organizados em associações, como a UIA, que
não aglutinava o empresariado em torno de plataformas
comuns. O grau de coordenação entre o Estado e os setores
empresariais era bastante baixo. Neste quadro, não apenas
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Tabela 5

dívida pública

Argentina
Brasil
Chile

1995
38,2
23,5
33,3

Dívida Pública Líquida Total (% PIB)
2000
2001
2002
2003
51,5
52,2
131,5
112,2
39,2
44,5
49,4
47,8
49,4
55,6
60
57,2

2005
70
51
40,8

Fonte: CEPAL

Tabela 6

natureza da coalizão
Argentina	
Frente para la Victoria
Setor hegemônio conjuntural do Mov. Justicialista
Homogêneo
Pragmático
Oposição débil

Brasil	Chile
PT e aliados
Concertación de Partidos por la Democracia
Coalizão fragmentada
DS, DC
Heterogênea sem
Homogênea
contigüidade ideológica
Orientada ao centro

Tabela 7

mecanismos de coordenação estado-setor privado
Argentina	
Alto grau de regulação.
Poucos mecanismos de coordenação
Ausência de canais institucionais
de mediação

Plano não-consensuado

Brasil	Chile
Alto grau de coordenação
Alto grau de coordenação
CDES – Conselho de
Desenv. Econômico e Social
ABID – Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
Plano de desenvolvimento
consensuado

Lineamientos para fortalecer las fuentes del
Iniciativa estatal
crecimiento económico		
(MECON, CEPAL, BID)
Roteiro para uma agenda
política de desenvolvimento

Plano de desenvolvimento consensuado
consensuado
Iniciativa empresarial, apresentado
por SOFOFA
Agenda pro-crecimiento

Tabela 8

financiamento
Argentina	
Inexistência de instituição específica de
desenvolvimento (privatizado o BANADE)
Banco Nación
BICE (Banco de Inversiones y Comercio Exterior)

Brasil	Chile
BNDES
CORFO - Corporación Financiera de Fomento
Seis linhas específicas de
promoção produtiva
(fármacos, telecomunicações,
software, emprego, maquinaria,
bens de capital)
US$ 40 bilhões investidos
em 2005

Créditos e subsídios
US$ 3 bilhões de orçamento
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o processo radical de reformas ocorreu através de um
switch político que se seguiu à eleição de Carlos Menem
em 1989, como também se deu em meio a uma enorme
crise fiscal e da balança de pagamentos. O processo de
privatizações foi bastante extenso em termos dos âmbitos
afetados, com a transferência de setores estratégicos, forte
penetração de capital estrangeiro e, por fim, desindustrialização. A paridade cambial então estabelecida, acabou
por se constituir numa camisa de força, tornando o país
extremamente vulnerável a crises, tanto de origem externa
quanto interna, na medida em que se constituía num pacto
social preventivo da inflação, mas com impactos perversos
em relação à capacidade de exportação.
Brasil: desenvolvimentismo com
liberalismo macroeconômico
No Brasil, como se sabe, as reformas setoriais ocorreram muito tardiamente em relação aos outros países
aqui considerados e também avançaram menos, dando
espaço a um maior aprofundamento do modelo desenvolvimentista. O processo de privatização, bem como de
o de outras reformas posteriormente, sofreu oposição de
setores organizados que conseguiram, senão bloquear,
pelo menos atenuar o seu alcance. Os setores empresariais,
caracterizados por forte pragmatismo e organizados em
associações corporativas e uma teia de outras entidades à
sua margem, foram em geral receptivos às reformas, muito
embora a abertura tivesse impactado diferencialmente
distintos segmentos da indústria. As reformas ocorreram
quase simultaneamente ao processo de redemocratização,
com eleições diretas para a presidência e, conquanto
tivessem envolvido surpresas, ocorreram sem o recurso
ao switch. Cumpre salientar também que a reforma do
Estado preservou certos núcleos de excelência técnica
e burocrática e foram mantidas instituições de fomento
como o BNDES que, no período da transição, ficou encarregado de implementar as privatizações, preservando
um protagonismo que se fizera presente durante a fase
desenvolvimentista.
A Tabela 1 resume algumas características e resultados
do processo de reformas nos três países.
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Quanto às privatizações, observa-se que, embora
o Chile tivesse privatizado um número muito maior de
empresas, manteve um pequeno contingente em áreas
como o cobre e com expressivo volume de ativos. O Brasil
iniciou tardiamente o seu processo de privatizações. O
processo atingiu um número muito menor de empresas e
foi efetivado através de uma agência com corpo técnico
especializado. Já na Argentina, as privatizações foram em
número bastante grande, atingiram os setores prioritários
e foram efetivadas por uma lei de reforma do Estado, o
que sugere uma menor observância de critérios e normas
de caráter técnico a presidir este processo.
A liberalização financeira atingiu mais fortemente a
Argentina e o Chile, tendo o Brasil mantido uma proporção
bastante maior de seus bancos sob controle nacional. Por
outro lado, de vez que teve início mais cedo (em 1974),
o processo foi muito mais gradual no caso do Chile e
bastante mais tardio, abrupto e concentrado no tempo no
caso da Argentina. Quanto à abertura comercial, chama
a atenção o fato de que o Brasil manteve altas taxas de
barreiras tarifárias até o ano de 1985, quando os outros
dois países já apresentavam patamares bastante inferiores. Embora haja uma convergência no caso do Brasil e
da Argentina na faixa dos 12%, o Chile se situa na faixa
dos 6%, indicando um grau de abertura quase irrestrito
de sua economia.
É interessante observar alguns outros indicadores de
desempenho econômico no que diz respeito, por exemplo, ao crescimento do PIB e a um dos fatores que mais
incidem nos índices internacionais de avaliação de risco:
a porcentagem da dívida pública em relação ao PIB. No
primeiro caso, cumpre salientar as expressivas taxas negativas exibidas pela Argentina no período que antecede
a crise dos anos 2001/2002 e sua posterior recuperação
em anos mais recentes. Mesmo se levarmos em conta o
efeito desses baixos patamares como parâmetro para os
resultados na faixa dos 9% de crescimento anual de 2003
a 2005, o fato é que, em anos mais recentes, esses valores
se repetem, indicando forte tendência à recuperação. O
Brasil experimenta um forte declínio em relação à última
metade dos anos 90 e se mantém, em geral, em patamares
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bastante baixos. Já o Chile apresenta maior estabilidade,
na faixa dos 6%, com uma queda significativa apenas nos
anos de 2002/2003.
Quanto à dívida pública como porcentagem do PIB, as
diferenças são marcantes entre os três países, situandose a Argentina, de um lado, com alto quociente, em que
pesem os esforços recentes de redução, e o Chile, de outro,
com o melhor desempenho, que se traduz no fato de ser,
hoje, o único país sul-americano a alcançar a classificação
de investment grade.
As tabelas 6, 7 e 8 resumem alguns fatores de ordem política apresentados na parte inicial deste artigo,
salientando as especificidades dos países examinados
no que diz respeito aos governos de orientação mais
progressistas, recém-instaurados pela via eleitoral. Em
primeiro lugar, salienta-se aqui uma dimensão relativa à
governabilidade em termos das coalizões que chegam ao
poder e buscam implementar uma plataforma de cunho
mais desenvolvimentista. A situação, neste particular,
é bastante diferente em cada contexto, o que chama a
atenção para a importância dos fatores político-institucionais na configuração dos regimes produtivos e que
geralmente podem fazer diferença do ponto de vista do
desempenho econômico. Enquanto na Argentina a coalizão
de governo da fase Kirchner é mais homogênea e montada
em torno de um setor hegemônico do Partido Justicialista
que enfrenta uma fraca oposição, no caso do Brasil, por
contraste, a coalizão do primeiro governo Lula era altamente fragmentada e composta de partidos à direita e à
esquerda no espectro ideológico. O pragmatismo de uns
e o dogmatismo de outros acabam por dificultar sobremaneira a tarefa de definir e obter apoio para um projeto
de mais longo prazo que pudesse situar o país com mais

eficácia na rota do desenvolvimento. No caso do Chile, o
objetivo de superação do regime autoritário de Pinochet
engendrou uma coalizão mais homogênea e voltada ao
centro, que se revelou pragmática e bastante eficiente
na condução de um projeto de país, em primeiro lugar. A
partir do governo Lagos, porém, sob a liderança do Partido
Socialista, a manutenção da coalizão tem frequentemente
se constituído numa camisa-de-força para a adoção de
políticas mais progressistas, redundando em maiores níveis
de conflito do ponto de vista social.

d

e qualquer forma, deve-se ressaltar a importância
de mecanismos institucionais para se assegurar
projetos de desenvolvimento de mais longo alcance.
Observa-se, nesse sentido, que do ponto de vista de
condições institucionais, mais especificamente, da criação
de capacidades estatais de coordenação, o Brasil e o Chile
se destacam por comparação à Argentina. Enquanto nos
dois primeiros poder-se-ia falar da existência de um projeto mais articulado entre Estado e setores empresariais e
outros segmentos da sociedade civil, no último prevaleceu
apenas uma proposta do governo sem nenhuma mediação
com setores organizados. No caso do Chile, destaca-se
a iniciativa da organização empresarial SOFOFA com a
“Agenda Pro Crecimiento” discutida em conjunto com o
governo e no caso do Brasil, o “Roteiro para uma Agenda
Política de Desenvolvimento” e os desdobramentos de um
projeto que vêm sendo discutido no âmbito do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social. Longe de poder
replicar o papel do MITI tão aclamado no caso japonês, o
fato é que a própria existência do Conselho, da Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial e de uma proposta
de política industrial – além naturalmente da existência
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de um órgão de fomento sem paralelo na América Latina do porte do BNDES – coloca o Brasil numa posição
favorável do ponto de vista de condições institucionais
para o desenvolvimento. O Chile desenvolveu também
capacidades estatais na direção do financiamento através
da CORFO, mas seu papel, mesmo em termos relativos não
tem a mesma relevância. Na Argentina tais capacidades
são inexistentes.
À guisa de conclusões poderíamos salientar que
observa-se na América Latina um sutil e salutar retorno
a processos que se poderiam caracterizar como um novo
desenvolvimento e que se constituem numa dimensão
característica dos governos progressistas de anos recentes.
No que diz respeito a um traço distintivo da plataforma
de tais governos enquanto esquerda – a clara incorporação da dimensão social como prioridade – na verdade,
trata-se de uma retomada, no cenário pós-neoliberal, de
uma agenda da Cepal dos anos 80 de “crescimento com
equidade”, agora redefinida. Os países aqui considerados
revelam, porém, a inexistência de um modelo único da
nova esquerda, com diferentes modalidades de intervenção
estatal e de desempenho.Em comum nessas experiências,
um maior grau de pragmatismo no sentido de aumentar os
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respectivos graus de autonomia relativa: desenvolvimento
combinado à valorização da estabilidade (controle da
inflação), disciplina fiscal, maior independência frente às
agências multilaterais e políticas focalizadas de redução
da pobreza. O neo-intervencionismo representa, assim,
um modelo híbrido de coordenação econômica efetuada
de maneira centralizada e a partir do mercado. Nesse
sentido, a nova modalidade de intervenção não representa
uma volta ao estado produtivo, mas apenas um grau mais
elevado de coordenação estatal da esfera econômica, com
maior espaço para as atividades de regulação e controle,
com esquemas de intervenção na esfera da produção
que não ocupam papel central, senão estratégico. Daí a
necessidade de encaminhar para um novo discurso, de
um lado menos fundado na retórica do livre mercado e,
de outro, mais despido de preconceitos com relação às
possibilidades do intervencionismo estatal.

* Agradeço ao meu assistente de pesquisa Flávio Gaitan,
do Núcleo de Estudos do Empresariado e Instituições do
Capitalismo (NEIC/IUPERJ), que fez o levantamento dos
dados e com quem tive a oportunidade de discutir várias
idéias constantes do presente trabalho.
rboschi@iuperj.br
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A Gestão de Políticas Públicas de Segurança
Os gestores de políticas de governo voltadas para a área da segurança têm, atualmente, a difícil
tarefa de conciliar os aspectos técnicos das medidas a serem adotadas com as demandas populacionais. A sociedade brasileira tornou-se o principal agente de avaliação de resultados, exercendo
forte pressão sobre o poder público para a eficácia das políticas implementadas.
As demandas da opinião pública se dividem em: medidas preventivas, de médio e longo prazos
e voltadas para a melhoria social, como geração de empregos e educação; e medidas repressivas,
de curto prazo, nas quais enfatiza-se o papel do poder público como agente mantenedor da ordem
e de garantia do cumprimento da lei.
A oscilação da preferência da população entre estes dois conjuntos de medidas evidencia a
complexidade da questão. Mudanças no padrão de criminalidade no país exigem integração entre os
diversos poderes e pesados investimentos nas mais diversas áreas do campo econômico e social.
É consenso entre os estudiosos que as políticas públicas produzem resultado mais eficaz em
relação à diminuição da sensação de medo da população do que em relação à redução de crimes
propriamente dita. Em conseqüência, os gestores das políticas de segurança podem atuar com
resultados positivos na diminuição do medo da violência e da criminalidade, como atestam políticas
implementadas internacionalmente. É o caso, por exemplo, da política da Tolerância Zero, na cidade
de Nova York, e da Teoria das Janelas Quebradas – Broken Windows Theory).
Reduzir o medo da violência traz importantes conseqüências para o bem-estar populacional,
uma vez que é capaz de aportar uma sensação maior de tranqüilidade em relação ao papel do
poder público como mantenedor da ordem social. Enfatiza-se, assim, a importância de priorizar
a percepção da opinião pública acerca da sensação de insegurança, o que implica também ir ao
encontro das demandas sociais mais latentes.
Mapearemos as principais demandas populacionais e a percepção acerca dos graves problemas
de segurança pública que assolam o país, primeiro passo relativo à elaboração estratégica voltada
para a redução da sensação de insegurança.
Análise dos dados
As informações baseiam-se na pesquisa Pulso Brasil, com base em 1000 questionários mensais
aplicados em 70 cidades do país. A primeira onda da pesquisa foi realizada no ano de 2004. Entre
os temas abordados, destacou-se a área de Segurança Pública. Para fins de comparação e análise,
utilizaremos dados referentes ao mês de julho de 2004 a novembro de 2006.
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Tabela 1

Pensando no Brasil como um todo, qual dos problemas desta lista
deveria ser resolvido em primeiro lugar? (1ª menção e todas as menções)
1ª menção
(%)
Falta de emprego
34
Crimes e violência contra as pessoas
10
Tráfico de drogas
8
Má qualidade da assistência médica
8
Corrupção e desvio de verbas
7
Salários muito baixos
6
Falta de oportunidades para os jovens
5
Má qualidade da educação
4
Falta de apoio aos mais pobres
3
Condições ruins de moradia
3
O aumento dos preços da luz, água, gasolina e telefone
2
Evitar que empresas fechem ou saiam do País
2
Falta de investimentos em estradas
1
Incompetência do Governo Federal
1
Manter a inflação baixa
1
Falta de desenvolvimento econômico
1
Falta de saneamento (serviço de água e esgoto)
1
A questão dos sem-terra e da reforma agrária
1
Poluição e destruição da natureza
1
Falta de apoio à agricultura
1
Outros
1
BASE
20.000

Todas as menções
(%)
60
32
21
28
22
27
14
16
15
10
11
7
4
5
5
5
3
3
5
3
3
20.000

Fonte: Pulso Brasil (abril de 2005 a novembro de 2006)

Gráfico 1

O que mais faz falta em sua cidade entre as seguintes áreas? (1ª menção)
41
33

13
7

6
0,34

Segurança

Emprego

Saúde

Infraestrutura

Educação

Nenhum

Fonte: Pulso Brasil (julho de 2006)
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A Percepção da Opinião Pública sobre Segurança no Brasil
A ordem de prioridades
A percepção da opinião pública a respeito das áreas prioritárias de ação governamental é fundamental para o direcionamento de políticas que atendam às demandas dos cidadãos.
A Tabela 1 evidencia os temas que mais preocupam os brasileiros. Observa-se que, ao lado da falta
de empregos, o crime e a violência contra as pessoas está entre os fatores mais mencionados.
Quando restringimos o nível de análise ao município, percebemos que o tema da segurança
torna-se prioritário (Gráfico 1).
Em uma perspectiva agregada, a falta de empregos aparece como a principal questão a ser
resolvida, seguida pelo tema da segurança. Quando restringimos a análise ao município, a segurança torna-se o aspecto considerado como não sendo devidamente abordado pelas iniciativas do
poder público.
A percepção da população a respeito dos gastos do governo com segurança indica que o poder
público gasta mal os recursos que possui (Tabela 2).
Em outras palavras, 65% dos respondentes afirmam que o poder público possui um montante
de recursos suficiente para melhorar a segurança no país; entretanto, não utiliza esta verba de
forma satisfatória.
Percepção da insegurança no país
Como foi mencionado, os gestores de políticas públicas voltadas para a segurança devem
focalizar a redução do medo do crime. Esta percepção, como ficará demonstrado, é latente na
sociedade brasileira.
Os Gráficos 2/3 mostram que a maioria dos entrevistados (51%) já foi vítima ou tem alguém
próximo que foi vitimado por crimes envolvendo arma de fogo.
É ampla a parcela da população que já teve um contato, senão direto, muito próximo com a
criminalidade violenta, fato que influencia a percepção de insegurança e descaso do poder público
no combate à violência e criminalidade.
Fica evidente, pelo Gráfico 4, que o brasileiro percebe que a criminalidade violenta está muito
próxima de si e de sua família. Esta percepção varia segundo a região onde o entrevistado vive.
Assim, 47% dos respondentes que habitam em regiões metropolitanas acreditam poder ser vítimas
de crimes violentos ou ter alguém próximo sendo vitimado nos seis meses seguintes.
Os entrevistados que moram no interior revelam uma insegurança algo menos generalizada.
Do total, 23,9% dos entrevistados que habitam em cidades interioranas acreditam ter uma probabilidade um pouco ou muito pequena de vir a ser vítima ou de que alguém próximo seja vitimado
por crimes violentos nos próximos seis meses.
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Tabela 2

Para melhorar a segurança pública é necessário para o governo
ter mais recursos financeiros ou usar melhor os recursos que possui?
		
Total
Ter mais recursos financeiros		
33
Usar melhor os recursos existentes		
65
Não sabe		
1
BASE		4.000
Fonte: Pulso Brasil (abril, maio, julho de 2005 e março de 2006)

Gráficos 2/3

O(a) sr.(a) poderia dizer se você, alguém da sua família ou uma pessoa
conhecida já foi ameaçada, ferida ou morta por uma arma de fogo nos
últimos cinco anos? (1ª menção)
TOTAL
51

CAPITAL
61

47

37

2
Sim

Não

NS/NR

Sim

Não

NS/NR

Fonte: Pulso Brasil (abril de 2006)

Gráfico 4

Qual é a probabilidade do(a) sr.(a) ou alguém de sua família vir a ser vítima de
um assalto, roubo ou algum outro crime mais grave nos próximos seis meses?

Fonte: Pulso Brasil (julho de 2006)
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Tabela 3

Qual seria a melhor solução para resolver o problema de ao crime e violência contra
as pessoas no Brasil? Em 2º lugar? Em 3º lugar? (1ª menção e todas as menções)
Primeira menção
(%)
REPRESSÃO
Colocar mais policiais nas ruas
Fazer que a Polícia Federal e a Polícia Estadual trabalhem mais juntas no combate ao crime
Aprovar leis mais duras e penas mais longas
Treinar e qualificar melhor os policiais
Melhorar os salários e as condições dos policias
Aprovar a lei do desarmamento para todas as pessoas
Melhorar as condições de trabalho dos policiais,
com novas viaturas, armas potentes e delegacias e postos policiais equipados
Construir mais presídios

25
8
7
5
4
3

37
24
23
18
22
6

2

14

1

7

PREVENÇÃO
Gerar mais empregos para a população
17
Implementar mais programas de primeiro emprego para jovens
11
Aumentar verbas para saúde e educação
7
Combater a corrupção policial e do judiciário
6
Dar mais opções de lazer e atividades para as crianças de 7 a 14 anos fora do horário escolar
4
Não sabe /Não respondeu
0
BASE
500

47
31
23
25
21
0
500

Fonte: Pulso Brasil (janeiro de 2006)

Tabela 4

Com qual das seguintes soluções para o problema do crime e
violência contra as pessoas o(a) sr.(a) concorda mais?
		Total
		(%)
Política de segurança pública forte		
21
Prestar mais atenção sobre condições de vida da população		
78
Com nenhum dos dois argumentos		
0
Não sabe /Não respondeu		
1
BASE		495
Fonte: Pulso Brasil (agosto de 2005)
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Políticas prioritárias
Nessa seção iremos abordar as áreas prioritárias para intervenção de políticas públicas de
combate à criminalidade e à violência. Importante lembrar que o crime é resultado de fatores
multicausais, o que implica uma ampliação do escopo de abrangência das ações voltadas para a
área da segurança.
Segundo as informações contidas na próxima tabela, a população tem a percepção da multicausalidade que envolve a questão da segurança pública no país. Isso é percebido pela ordem de
prioridades relativas às soluções eficazes de combate ao crime e violência. Percebe-se que a medida
mais demandada é “gerar mais empregos para a população”, evidenciando a premissa de que a
situação de criminalidade do país decorre de aspectos macroestruturais. Especialmente relevante
é a sensibilidade demonstrada para o primeiro emprego dos jovens. O tema parece na área da
prevenção, indicando que “prevenir” é a forma mais eficiente de redução da criminalidade como
aparece na Tabela 4.
Em seguida, o forte apelo para “colocar mais policiais nas ruas” demonstra a necessidade da
opinião pública em constatar a presença ostensiva do Estado, como entidade que garante a segurança
e a tranqüilidade. Busca-se a certeza da atuação do governo na área de segurança pública.
Pode-se dizer que a opinião pública exige do Estado as mínimas condições de proteção dos
seus parentes e familiares, sem se esquecer de repreender os executores de atos ilícitos e violentos.
Demanda, assim, que a repressão e a prevenção sejam realizadas de forma conjunta (Tabela 3).
Quando questionados sobre o tipo de política pública mais eficaz para controlar o problema do
crime e violência contra as pessoas no Brasil, os entrevistados são enfáticos em mencionar iniciativas
de cunho social, em detrimento das medidas repressivas (Tabela 4).
A seguir, veremos a tendência de aceitação da população em relação a algumas medidas
repressivas, como a pena de morte e o isolamento completo de líderes do crime organizado em
presídios de máxima segurança.
Lei e ordem ou prevenção?
A pena de morte é a medida mais contraditória dentre as destacadas, com 46% dos respondentes
a favor e 51% contra. O isolamento de líderes do crime organizado é a medida que possui maior
consenso: foi mencionada por 94% dos entrevistados (Tabela 5).
Tratando especificamente da percepção da opinião pública dos brasileiros acerca de políticas
públicas de combate à criminalidade, ganha destaque a implementação de programas para crianças
fora do período escolar (91%) e, logo em seguida, a punição de menores de idade como adultos
(81%). Proibir a venda de armas é a medida com menor favorabilidade (48%) (Tabela 6).
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Tabela 5

Dentre as questões mencionadas, responda se o (a) sr.(a) é a favor ou contra:
A favor
(%)

Contra
(%)

Não sabe
(%)

46
91
89

51
7
9

3
1
1

0
0
0

100
100
100

94

5

1

0

100

A favor
(%)

Contra
(%)

Não sabe
(%)

91
80

8
17

0

1
2

100
100

81
70

18
21

0
1

1
8

100
100

60

39

0

1

100

55

41

1

3

100

53
48

45
51

1
1

1
1

100
100

Pena de morte
Bloqueio de celulares em presídios
Construção de mais penitenciárias
Isolamento de líderes do crime organizado
em presídios de segurança máxima

Não respondeu Total
(%)
(%)

Fonte: Pulso Brasil (maio de 2006)

Tabela 6

Favorabilidade a medidas para combater o crime

PREVENÇÃO
Implementar programas para crianças
de 7 a 14 anos fora do período escolar
Gerar empregos para grupos de alto risco
REPRESSÃO
Punição de menores de idade como adultos
Unificar a polícia civil e militar sob um só comando
Pena de morte em casos de crimes graves,
como assassinato e estupro
Aumentar gastos de combate ao crime e
à violência, mesmo que para isso seja preciso
aumentar os impostos
Proibir o porte de armas exceto para
a polícia e exército
Proibir a venda de armas
Fonte: Pulso Brasil (janeiro de 2006)
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Neste aspecto, observa-se uma dualidade de orientações: a população apóia tanto medidas
preventivas, voltadas ao tratamento e cuidado à infância, quanto medidas repressivas, direcionadas
à diminuição da maioridade penal e à pena de morte. Entretanto, é interessante observar que a
medida com maior favorabilidade diz respeito a aspectos de prevenção, e um grande destaque é
dado à geração de empregos para grupos de alto risco (80% das menções).
A percepção da sociedade oscila entre medidas repressivas e preventivas, em que cabe ao
poder público o papel de conciliador das demandas. Estas não são excludentes. Pelo contrário. É
necessário que haja uma conciliação.
Concluindo, podemos dizer que a população não quer apenas uma política voltada para a compra
de equipamentos e viaturas. A opinião pública demanda resultados concretos no controle dos altos
índices de criminalidade, assim como na redução da sensação de insegurança.
Conclusão
Este trabalho acrescentou evidências sobre a complexidade da segurança pública no Brasil.
O crime é função de vários fatores, como as condições de educação, saúde, emprego e estrutura
básica da população. Não é, desta forma, algo que possa ser resolvido apenas com a interferência
policial.
Experiências internacionais mostram que o gestor de políticas públicas não tem controle sobre
os índices de criminalidade, mas pode exercer forte influência sobre a opinião pública e a sensação
de insegurança. Um exemplo de política voltada para o controle da sensação do medo é a Tolerância
Zero, adotada em Nova York.
O Brasil possui alta incidência de crimes violentos, como pode ser atestado quando comparamos
as taxas de homicídio por 100 mil habitantes em 2003 nos Estados Unidos (5,7), Canadá (1,7) e
Brasil (23). Tais índices aumentam a probabilidade de que eventos simbólicos graves ocorram no
país, como o do ônibus 174, os ataques do PCC, ou a trágica morte de João Hélio.
Desta forma, os gestores possuem pouco poder de atuação na redução da criminalidade a médio
e longo prazos, o que não significa que não devam investir em políticas sociais e preventivas. Na
verdade, a atuação do poder público deve fazer uma mediação entre as ações que tratem do crime
em si, e as intervenções para reduzir o medo e a insegurança na população.
É importante que os gestores consigam agregar com sintonia as demandas populacionais
e as políticas efetivas a serem implementadas para redução do crime. Devem, assim, alinhar as
soluções de fato às medidas que contribuam para a redução da sensação de insegurança na
população em geral.
clifford.young@ipsos.com.br
izabela.gazzola@ipsos.com.br
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A face de
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Sheila Mendonça de Souza
Médica

Sudários baseados na série
“Crianças de açúcar”, de Vik Muniz
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a

lguns livros sagrados como a
Bíblia são importantes fontes
históricas e a eles se remetem
incontáveis investigações
científicas. Apenas nos Estados Unidos da América do
Norte milhares de pesquisadores, e Universidades inteiras, dedicam-se a estudar os
relatos bíblicos e comprovar sua materialidade. Outros
tantos há pelo mundo! Perseguindo a informação contida
naqueles textos, é possível fazer arqueologia das palavras,
depois dos lugares, dos tempos e dos fatos relatados no
Livro. Velho e Novo Testamento, Evangelho de João, de
Marcos, de Lucas, Evangelhos Apócrifos, Pergaminhos do
Mar Morto, e outros escritos. Narrativas, idéias, lugares,
objetos-relíquia são vasculhados sistematicamente. Textos
são lidos e reinterpretados centenas de vezes, não apenas
por Teólogos, mas por paleógrafos, historiadores, arqueólogos e outros cientistas que reúnem indícios e vão a campo
constatar a materialidade dos relatos, distinguir o histórico
do metafórico, o que existe do que foi criado, o concreto do
simbólico. As raízes dos povos bíblicos, a reconstituição dos
modos de vida da época, práticas, hábitos, condições de
saúde, as intrincadas tramas político-religiosas da história.
Com base no Livro, monumentos e abrigos, caminhos,
Sinai e Muros são desvelados, ou revelados novamente. É
a Ciência buscando a Face de Deus.
No interior desta trilha caminha-se entre a Ciência e a
Fé. Entre as verdades reveladas e as verdades forjadas na
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investigação e no conhecimento acumulado por gerações
de cientistas. Duas formas de conhecer o mundo, duas
formas de se aproximar da realidade são forçadas num
diálogo interdisciplinar. Muitos buscam neste campo a
conciliação, a verdade apaziguadora. Dentro dos Templos
da Fé, como dentro dos Templos da Ciência, engendramse interesses, fraturas e convergências. No seu esforço
de investigação a Arqueologia Bíblica não é só projeto
acadêmico, é apoiada também por segmentos religiosos
ansiosos pela depuração do seu aparato, vergados sob o
peso de séculos de memórias transformadas, buscando
verdades sustentáveis não apenas pelo Dogma, mas pela
materialidade da história. É claro, é um projeto estratégico para certos países. Cortando na carne e refazendo
discursos, enfrenta o dilema de derrubar mitos e sudários.
Cristãos, palestinos e judeus, além de outros povos que
conviveram nos tempos bíblicos, que ainda existem ou
que são passados, podem ter seu papel e suas relações
ancestrais trazidas à luz, numa perspectiva científica perfeita e idealmente isenta de subjetividade. Basta fazer obras
na rua junto da Mesquita Dourada, e lá vem o passado
bíblico por sobre nós.
A arqueologia é uma invenção do XIX. Não sem razão
nasceu meia-irmã de outras duas práticas indiciárias:
a ciência forense e a psicanálise. De remanescentes da
cultura material arqueólogos reconstruíram a história de
povos e de lugares; de pistas e indícios Holmes & Watson,
precursores da inteligência policial moderna, desvendaram
crimes; de vislumbres da psique Freud deu a conhecer a
verdadeira pessoa. Indícios desvelados, verdades reveladas.

Com base no Livro, monumentos e abrigos,

caminhos, Sinai e Muros são desvelados, ou
revelados novamente. É a Ciência buscando
a Face de Deus.
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A arqueologia pode ser inquietante, provocadora, tudo
questiona, fixa no lugar e no tempo, refere à cultura, à etnia, à sociedade. Mediante tortura os dados confessam.

I

nvestigações arqueológicas no
Leste do Mediterrâneo, mas principalmente nos lugares sagrados do
Oriente Próximo, referidos no relato
bíblico, vêm buscando febrilmente,
por décadas, confirmar o que está
escrito. Cidades-quase-lenda como
Nazaré, Jericó e Jerusalém, lugares que testemunham a fé
e a história, personagens que se confundem com mitos,
como Tiago, Madalena e Jesus, estão sob investigação. É
a busca da convergência entre a história e a religião. Para
realizar estes estudos a formação pode ser diversa: na
Universidade Hebraica de Jerusalém como no Vaticano,
podem formar-se arqueólogos para estudar sítios bíblicos.
Todos investigam as realizações humanas na trilha do
divino, para alguns uma opção acadêmica, científica, para
outros um dever de Fé, ou mesmo um dever de Estado. É a
busca da prova que ratifica a fé, reforça a crença e depura
o discurso. A Arqueologia Bíblica se esforça por construir
uma Verdade a partir do pressuposto de que, antes de tudo,
o Livro é um documento histórico. Propondo-se a fazer
isto, ajuda a separar o que é fato do que é representação.
Mesmo conflitando com o que existe, busca depurar o que
é sólido, concreto, palpável, arqueologicamente materializável, sugerindo que a verdade é alicerce para o futuro,
e ajudando a delimitar territórios e fronteiras.
Trazendo evidências sobre a materialidade do passado,
a Arqueologia Bíblica confirma a presença de povos que
viveram em diferentes lugares e tempos, e assim ajuda também a reconhecer trajetórias, valorizar feitos do passado,
assegurar precedências e ascendências. Cristianismo e judaísmo reiteram sua história, junto com o conhecimento do
seu passado dos povos e lugares de origem. A Arqueologia
Bíblica, talvez mais do que outras arqueologias, dedicouse a confirmar precedência sobre a terra, a propriedade,
o terreno, delimitar por exemplo os lugares originais dos
povos judeus através da prova da sua presença histórica
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no território de Israel. Outros povos também têm feito uso
da arqueologia para legitimar propriedade e direito aos
lugares, como foi o caso dos antiqüíssimos Zuni, do Arizona. No Brasil, algumas disputas também já são resolvidas
com base em testemunhos arqueológicos, como a recente
polêmica com povos Guarani no Mato Grosso. É a posse da
terra baseada na precedência do uso do lugar, na continuidade da ocupação, no peso histórico, ou pré-histórico de
seu papel. O direito ao lugar, aos limites territoriais pelos
ocupantes de direito. Em alguns lugares é muito simples,
em outros, mais intrincado, passa pela caracterização da
etnia, da cultura, da nação constituída como tal. É claro,
para isso tem que haver também o poder do fazer Ciência
e Direito. Investigar o passado assegura o futuro, e Deus
é testemunha, qualquer que seja sua face.
Temos sucessões incontáveis de ocupações em certos
lugares, o que pode tornar difícil, pelo menos do pontode-vista ético, decidir quem tem direito: quem precedeu,
quem ficou mais tempo, quem construiu, quem invadiu...?
O túmulo de Pedro sob o Vaticano foi pedra sobre a qual
se construiu (ainda que com algum atraso) a sua Igreja.
Mas o que havia antes? Entre tantas conversões de credo,
de domínio e de território, sucedem-se rebanhos de almas
e estruturas arquitetônicas, templos Romanos tornam-se
igrejas, igrejas tornam-se mesquitas, residências viram
mercados, cemitérios viram residências. A dinâmica dos
espaços ocupados pelo homem é intensa, principalmente
em alguns lugares onde dezenas de camadas arqueológicas podem suceder-se. Escavem senhores, se quiserem
recontar a história, busquem na arqueologia as estradas
por onde caminhou a Fé, no lugar da palavra, fatos; no
lugar dos fatos, estruturas, corpos e cultura material.
Às vezes a arqueologia pega carona, aliás, muitas
vezes. Os Pergaminhos do Mar Morto, primeiras versões
das escrituras sagradas, por exemplo, não se tratam de
uma descoberta arqueológica, já que os sete primeiros
rolos foram achados, acidentalmente, em 1947, por pastores de ovelhas. No vórtice de um intenso comércio de
antiguidades no pós-guerra imediato, passaram-se anos de
sorte e negociações até que a ciência pudesse começar a
fazer seu trabalho. Nas cavernas em que descansaram por
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De uns tempos pra cá as ferramentas

auxiliares da arqueologia e, é claro, a ousadia
dos cientistas vêm proporcionando também
uma instigante bioarqueologia de Deus

séculos, foram encontrados por sorte. Desde então, vêm
sendo pesquisados sistematicamente pela arqueologia, e
muitos outros foram achados. Sua leitura e interpretação
são decisivas para compreender as origens sectárias do
judaísmo e a história dos cristãos. A cada achado arqueológico se reforça o relato, se legitima a presença e se
afastam dúvidas, pelo poder da ciência se revigora a fé
na verdade.
Ao reafirmar o valor e a importância histórica dos
lugares sagrados, é claro, temos sido também capazes
também de criar ou destruir valores: antiguidades, atrações turísticas sagradas e piedosas, substanciais fontes de
renda. Desse ponto de vista, entendemos que as verdades
bíblicas e as verdades da Arqueologia Bíblica nem sempre
podem ser harmonizadas. Ocasionalmente, lugares ou
pessoas estabelecidos pelo Livro são revistos pela arqueologia. Onde mesmo ficava a manjedoura? Apoiadas
em sentimentos religiosos, mas também propelidas pelo
ímpeto pós-moderno de viajar, e pela descoberta dos
lugares-monumento muita gente faz turismo religioso,
o que é reforçado por uma bem sucedida estratégia de
marketing a partir da qual multidões movimentam-se para
orar-conhecer, para fotografar-contemplar e para ver para
crer o que está na Bíblia. Com sorte, indo até lá, quem sabe
se fica mais próximo de Deus. Igrejas organizam missões
e viagens em dólares são pagas em módicas prestações,
monumentos são abertos e fechados, ao sabor dos riscos
terroristas e dos feriados santos.

m

as nem só de potes, pergaminhos, monumentos
e lugares vivem os cientistas do passado. De
uns tempos pra cá as
ferramentas auxiliares da
arqueologia e, é claro, a
ousadia dos cientistas vêm proporcionando também uma
instigante bioarqueologia de Deus. Relíquias sagradas
guardadas por séculos em catedrais, modestas igrejas,
ou e em poder de piedosas famílias são retiradas de seus
invólucros e identificadas. Santos são postos em xeque,
dentro e fora da Igreja. A corporalidade de mitos cristãos
é discutida. Não é apenas o lugar, a casa, ou a palavra de
Deus que estão em questão, mas suas manifestações mais
biológicas. Pelo pedido de ministros da Igreja, fragmentos
de ossos cerrados em ricos relicários, jóias da fé medieval
e renascentista baixam dos altares e são escrutinizadas.
Até no seio do Portugal mais católico, antropólogos e
arqueólogos da Universidade de Coimbra investigam
antigos ossos, farrapos e farpas do Lenho. Verdadeiros?
Tal como feito em relação a muitos milagres, imagens
cujas lágrimas químicas foram julgadas sangue, agora nos
perguntamos o que de fato tomamos pela Face de Deus?
Criação Medieval, empreitada bem sucedida ajudando
a lotear o Paraíso e firmar a fé, a indústria e o comércio
das relíquias tem uma impressionante e largamente elucidada história, mas foi somente nas últimas décadas que
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os seus testemunhos passaram a ser sistematicamente
analisados por especialistas.

B

ioantropólogos e forenses identificam os fragmentos ou objetos,
contabilizam e comparam com
outros tantos já arrolados em
milhares de altares, e atestam
que, na maior parte dos casos,
salvo se aceitamos que se repetiu milagre da multiplicação dos pães, os santos não
poderiam ter tantos braços e pernas. Um exemplo tomou
espaço recente na mídia: o estudo das relíquias atribuídas
a Joana D´Arc, aparentemente uma simulação feita com
fragmentos de múmias egípcias através. Iconoclastas, os
bioantropólogos e forenses investigando a Verdade por
traz dos relicários derrubam o que parece ter sustentado
por tantos séculos a Fé contra as apocalípticas misérias
humanas. Fragmentos simbólicos, cujo valor era incomensurável, ancoraram esperanças, guardaram por séculos a
memória de mártires e santos, mesmo para os que não
sabiam ler, e mantiveram o trajeto da Cristandade. Desfeitos os simulacros pela ciência, alguns acreditam que possa
surgir a verdadeira Face de Deus. Estudos de centenas de
relicários feitos por cientistas europeus, norte-americanos,
sul-americanos e outros mostram que, na maior parte dos
casos, os materiais contidos nas urnas, mesmo humanos,
eram contraditórios quanto à antiguidade, idade, sexo e
outras características a eles atribuídas. Tendo cumprido papel simbólico inegavelmente forte, são hoje cientificamente
declinados pela arqueologia que para testar a materialidade divina, não deixa pedra sobre pedra. As respostas
da arqueologia, no entanto, têm custos. Na maior parte
dos casos nem podem ser assimiladas pela população. A
confirmação da fraude em uma relíquia, do mesmo modo
que a negação da beatificação e da santidade, embora
necessária é conflituosa. Desfazer uma relíquia expropria
um valor, um símbolo, um ícone cuja representação não
passa pela racionalidade científica. Escrutinizar a Face
de Deus não é só teológica e eticamente discutível, é
socialmente arriscado.
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Mas abrir caixas de segredos é uma compulsão.
Romper fronteiras, expor segredos. Onde haverá mais um
mistério para ser revelado? Vivemos dos mitos e também
de desfazê-los. As relíquias não são exceções. As versões
das histórias mantidas ao longo dos séculos são arqueologicamente provocadoras, irresistivelmente desafiadoras.
A arqueologia e a antropologia são hoje pródigas em
instrumentos e tecnologias. A ciência, que tem o poder de
iluminar o passado, com mais de um século de estruturação
como campo de conhecimentos científicos, enfrenta com
prazer os desafios bíblicos que lhe são colocados. Tem
como aliadas de um lado a física, a química, a bioquímica
molecular, a microbiologia de outro a paleografia, a história, a sociologia, outras ciências. Descobrir, confirmar,
demolir, vencer barreiras e superar limites, abrir os muros
e ver o que há no quintal escondido, vencer o medo e
saber verdades, mesmo que temporárias, desalentadoras,
desconcertantes. Recriar a realidade e estabelecer as novas
fronteiras, limites, muros e lugares ocultos, e começar de
novo a descobrir, desvelar. Um comportamento típico da
espécie: os arqueólogos apenas O profissionalizaram. O
que descobrir? O Santo Graal, se Madalena existiu, onde
é o túmulo de Jesus, a Arca de Noé no Monte Ararat, o
Templo de Salomão, os ossos de Pedro? É imenso o apelo
dos temas bíblicos, midiáticos e manipuláveis, ao mesmo
tempo delicados e espinhosos.
É claro que mexer com mistérios dá samba, ou como
preferem outros, dá ibope. Temos jornais e revistas para
vender, seriados para criar, debates para provocar entre
leitores, telespectadores e até internautas! Duelos entre
ciência e religião dão boas pautas. Uns são contra, outros
a favor, mas todos, nos lugares mais inesperados, com e
sem canais privados de televisão, mobilizam-se ante a
evidência do Sudário, do achado da Urna de “Tiago, filho
de José, irmão de Jesus”, das escavações em Nazaré, ou
do achado da casa de Pedro. A arqueologia sempre deu
pauta para a mídia e também para boas ficções cinematográficas e literárias. Se antes eram superproduções
hollywoodianas, mantos sagrados que povoavam nossa
imaginação, hoje as provocações da mídia valem-se da
profusão de resultados e investigações, das hipóteses
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O que o público viu foi um Jesus

moreno, de pele escurecida pelo sol do
deserto, barba hirsuta, cabelo escuro e
curto (ao gosto romano)

confirmadas ou apenas sugeridas, dos cenários e dos
apelos, e produz incontáveis materiais e documentários.
Artísticos, assumidamente ficcionais ou supostamente fiéis
ao estado dos conhecimentos científicos, esses veículos
multiplicaram-se na última década encorpando um extraordinário mercado da comunicação no qual ficção e ciência
ultrapassam seus limites para misturar-se em interessante
retro-alimentação. No espaço da livre expressão todas as
versões e verdades cabem. Produtoras cinematográficas
disponibilizam recursos financeiros para promover pelo
menos exames e investigações pontuais que preenchem
seus filmes com dados inéditos. Assim se produz para
a mídia escavações na Inglaterra para buscar o Cálice
Sagrado, datações para o Santo Sudário, a recriação do
rosto do Cristo nos melhores laboratórios de Manchester,
e até mesmo o seqüenciamento no DNA extraído de ossos
que poderiam ser de Maria Madalena. A mídia empurra a
ciência, que empurra a mídia, que empurra a ciência por
caminhos pouco ortodoxos. Ir à internet ou ligar a TV pode
surpreender você com a Face de Deus.
Há poucos anos, a BBC, famosa British Bradcasting
Corporation, trouxe à TV uma discutida série cujo título
era “O Filho de Deus”. Esta série, como a que fez a
reconstituição do rosto de nossa estrela pré-histórica,
“Luzia”, a famosa primeira brasileira, encomendou a
produção de um rosto provável para o Jesus histórico.
Tratando-se de um homem jovem, palestino, de época e
proveniência conhecidas, e havendo esqueletos contem-
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porâneos para estudo, isso seria cientificamente possível.
A base que sustenta esse ensaio é a mesma que sustenta
hoje tantas investigações criminais: a reconstrução artística de um rosto, apoiada em conhecimentos anatômicos
e antropológicos, desenvolvida nas últimas cinco décadas,
aumentou significativamente a capacidade de resolver
casos policiais pelo reconhecimento de faces perdidas.
O rosto apresentado era o rosto mais provável de um
homem mediano, que viveu e caminhou no mesmo tempo
e nas mesmas trilhas por onde deve ter passado Jesus.
O que o público viu foi um Jesus moreno, de pele escurecida pelo sol do deserto, barba hirsuta, cabelo escuro
e curto (ao gosto romano). Seus olhos, com expressão
forte, falam das angústias de quem não sobreviveu à sua
época: de tensão entre o domínio Romano e o poder local
de sua comunidade Judia, de revoluções e mudanças,
de transformação religiosa. Nada tinha da expressão
divinizada e suave. Também não era o rosto de cabelos
longos impresso no véu de Verônica e no Santo Sudário.
Sua apresentação foi polêmica. Antropologicamente
plausível, mas contrastando fortemente com o ícone
secular, essa imagem trouxe discussões e ainda hoje
repercute das mais diferentes maneiras.
Talvez a mais surpreendente repercussão dessa nova
face tenha sido a sua adoção e uso em uma igreja. Esse
rosto já era panfletado nas ruas algum tempo depois.
Transformado em ilustrações caprichosas, com roupa
e ambientes cientificamente válidos para a época, era
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mostrado cercado de pessoas com aspecto semelhante,
num cenário Palestino. Esse novo Jesus pregava em
folhetos de uma das muitas igrejas evangélicas do Rio
de Janeiro, totalmente harmonioso em sua mensagem
à nossa moreníssima e mestiça população. Na época
pensei que afinal nunca se vira um Jesus mais próximo,
à exceção é claro do Auto da Compadecida. Aquele Jesus
histórico, corpo moreno, modesto, como outros tantos a
quem pregava pareceu muito bem escolhido para um
Deus encarnado. E aí pensei, não é que essa tal de bioarqueologia acertou? Depois descobri, na internet que
ele havia levantado discussões intranqüilas e temores
terríveis: seria apenas mais um truque preparando a
vinda do Anticristo. A nova e perversa imagem nada mais
era que um truque do Mal encarnado na ciência, a face
do Mau ladrão, e cara sem tirar nem pôr de Maitreya,
um Messias ao reverso, que se dizendo o novo Cristo,
prepara-se para tomar o poder. Alguns retratos eram
disponibilizados para que não se tivesse dúvidas sobre
o truque miserável que se escondia nessa Face.

A

o longo da história, mas
principalmente depois do
século XIX, muitos dedicaramse a estudar o Jesus histórico,
alguns particularmente ao
estudo de seu rosto. Aparentemente apoiados em
descrições e relatos muito antigos da figura de Jesus,
nenhuma delas contemporâneas à sua existência, parece
ter-se construído uma figura corpórea, ratificada no Sudário de Turim e no véu de Verônica. Ambos os objetos,
mencionados nos Evangelhos, mas surgidos apenas em
tempos medievais, tem tido sua autenticidade discutida e
testada de diferentes maneiras, ainda que sob restrições
eclesiásticas. Considerados pelos céticos como relíquias
construídas no Período Medieval para cumprir, como tantas
outras, sua função de esteio da fé, aqueles documentos
repetem os elementos da paixão e legitimam uma face
de Jesus sofrido, com a coroa de espinhos. Seu rosto
definido pelo milagre em Verônica é como um retrato,
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uma pintura ideal, Jesus está sereno e olha para quem o
olha, não está em agonia. No Sudário de Turim, mal se vê
seu rosto, apenas pressentido nas manchas reveladas por
química milagrosa para a qual tem sido propostas muitas
explicações. Os cabelos parecem longos e há barbas. De
grande apelo turístico e religioso hoje, como foi para os
fiéis ao longo de séculos, estes tecidos têm sido objeto
de estudos detalhados. Uma datação por radio carbono
da década de 80 indica que o tecido do Sudário seria do
século XIV, o que coincide com o período em que aparece
na Europa, os que contestam este resultado dizem que um
incêndio que quase o destruiu teria afetado os resultados
da análise. Experimentos químicos para explicar a formação
da imagem, análise da autenticidade do tecido, buscas
microbiológicas e outras roubaram pequenos fragmentos
do Sudário e propuseram interpretações e discussões
infindáveis, até serem totalmente proibidas as análises. O
sudário parece resistir à seus investigadores. A arqueologia
iconoclasta não foi conclusiva, talvez os dados tenham
sido pouco torturados, ou a ciência não tenha pernas.
Sua origem, como a de outras tantas relíquias, não pode
ser rastreada aos tempos bíblicos, pois surgem na Igreja
séculos depois, como valiosos guardados destinados a
unir pela Fé e pela prova material do Cristianismo. Resta
espaço para o Mistério.
A face de Jesus que conhecemos é de fato modificada
a partir desta silhueta. Tirada de seu momento de Paixão
e sofrimento, mais espiritual, e composta pelo que traz
da divindade, é intencionalmente um Jesus não homem,
não Palestino, não histórico. Artistas Renascentistas
certamente contribuíram para a composição deste ideal
de Jesus, desta figura cujo rosto se quer que represente
a essência. Dentro de uma estética Ocidental e Cristã
e, portanto, presa ao conceito de que o corpo é a fonte
de imperfeições, mas moradia de um espírito onde está
contido o valor essencial da vida, essa figura de Jesus é a
expressão intencional dessa dualidade, e como tal atende
à um objetivo e a uma mensagem. Como lidar, portanto,
com essa Face nova tão corpórea, humana, pouco Divina,
tão antropológica e ainda assim insensível à necessidade
cultural da representação da Imagem no Corpo? Como
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lidar com tantas questões colocadas quando a arqueologia
das faces ou dos lugares nos traz carne dos ossos, pedras,
fronteiras, polêmicas, sofrimentos, conflitos dos quais
tentamos em vão escapar?

o

s olhares da arte para a figura
de Jesus criaram em diferentes
tempos faces diversas, mas prevalece ainda uma figura etérea
reunindo bondade, paz e tristeza
quase divinas em uma face
européia de cabelos e barbas
ligeiramente aneladas. Cabelos castanhos claros contornando um rosto fino e delicado, de nariz estreito e longo,
sem dúvida retratam não apenas a divina superioridade,
mas a civilização em oposição à barbárie. O espírito em
oposição à carne. Já Deus, à sua imagem e semelhança
(ou será ao contrário?), velho e forte como a sua Igreja,
está é claro retratado na Capela Sistina. Ambos, versões
recentes e Renascentistas, são plenamente reconhecíveis
e identificáveis para nós no Brasil, crentes que somos de
Lusa identidade. Por um lado isso é mais confortável, pois
assim sempre estiveram presentes em nossos catecismos,
nas capas das Bíblias e nos calendários, nos altares e nos
quadros iluminados em algumas salas das famílias, e até
no Cristo Redentor, que agora concorre a uma das novas
maravilhas do Mundo Moderno! Mas olhando através da
arte, da história ou da antropologia, no entanto, é possível
conhecer outras faces não menos divinas. Nas Catacumbas
de São Calixto em Roma, em Giotto, em pinturas Góticas.
Nunca havia me perguntado sobre a face de Deus, tão
naturalizados estavam em minha vida o Jesus de Rafael,
o Deus de Michelangelo. Mas por outro lado como resistir
a Faces tão próximas de nós? E se o Ariano Suassuna
estivesse certo e Jesus fosse negro ? Ou quem sabe Deus
tivesse a cara do Antonio Fagundes.
Ao longo de dois milênios de cristianismo diferentes
razões filosóficas, estéticas e históricas mudaram a face
de Deus, e também de seu Filho. De acordo com os estudos arqueológicos, da arte e da história, entre outros,
sabemos que mesmo respeitando suas barbas, a face de
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Jesus mudou com o tempo. E já que ao longo dos dois
últimos milênios durante os quais tivemos o Cristianismo
não havia Antropologia, invenção relativamente recente,
coisa aí do século XIX, é compreensível que apenas agora
se coloque este dilema, menos filosófico, teológico ou
artístico, da nova Face de Deus feito Homem. Com ou sem
Sudário, fato é que há muitas novas faces para Jesus. Mel
Gibson, a Igreja Universal ou a BBC, imagem se alternam,
diferentes versões são editadas. Em comum, talvez não
por acaso, muitas destas novas versões parecem querer
estar mais próximas de nós, como a Pastoral da Terra pode
ser próxima, como a Pastoral Penal pode ser próxima.
Jesus histórico, Deus concreto, másculo, mais duro e de
olhar mais forte que sugere a liderança dos que tem um
projeto claro, firme, inabalável. Não há muito de etéreo
ou de contemplativo nos que Ele teve que realizar: havia
templos para desafiar, hereges para açoitar, mortos para
ressuscitar, multidões para reunir, apóstolos para formar.
Um exército de fé estava em preparação na Palestina há
dois mil anos atrás, o Império Romano e o Judaísmo hegemônico na Palestina estavam em cheque. Era preciso força
camarada, muita força pra levar esta missão. E a coragem
de pactuar a própria morte para alcançar sua meta. Talvez
a face suave e divinizada que aos poucos a Igreja propôs
seja apaziguadora mas certamente parece quase irreal.
Mesmo que negando a violência sua luta era enorme, seu
desafio imenso. Morrer pela sua causa foi certamente mais
do que um pacífico entregar-se.
A arqueologia e a bio antropologia em socorro dos
que queriam conhecer a Face de Deus, ousaram a reconstituição facial de Jesus, mas é possível que já tenha sido
esquecida. Do meu lugar antropológico, com sentimentos
um pouco contraditórios pelos meus condicionamentos
Cristãos e Ocidentais, de um Jesus-etéreo-dos-olhos-corde-mel, fui um pouco expectadora deste exercício. A face
de um provável Jesus histórico foi criada bio antropologicamente à imagem e semelhança dos Palestinos bíblicos,
com base em conhecimentos de osteologia e genética;
depois foi apropriada pelos mais convictos criacionistas
e panfletada na procura por novos fiéis; mas também
foi criticada por muitos e transformada em poderoso
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instrumento do Mal pelos mais xiitas. Para mim, a nova
face parecia apenas terrena, uma lembrança de que o
homem que viveu naquelas terras bíblicas parece ter
sido o motor de uma poderosa mudança no percurso da
história. E afinal talvez a Face de Deus parecesse mesmo
era com a do nosso vizinho, ou com a de tantos outros
que querem mesmo é mudar o mundo!

A

região do Oriente Próximo,
cenário principal da Arqueologia Bíblica, é um território
que ao longo das muitas
trajetórias e migrações humanas, foi um corredor de
passagem, terra de todos.
Por ali entraram os hominídeos na Europa e na Ásia,
vindos do berço africano há milhões de anos atrás. Por ali
ensaiaram os primeiros passos da humanidade, saindo
da África para conquistar o Mundo. Ali conviveram e
talvez tenham miscigenado, os últimos Neanderthais e
os primeiros Sapiens modernos saindo na África. Por ali
circularam os Sapiens modernos vindos da Ásia em sua
re-ocupação da Europa. Por ali se expandiram sucessivos
Impérios e algumas culturas das mais importantes do Velho
Mundo. Ao longo de 6.000 anos foram Egípcios, Hititas,
Romanos, Mongóis, Turcos-Otomanos, quantos mais? Ali,
onde Bagdá e Jerusalém dividem hoje as manchetes, disputando o espetáculo da guerra étnica igrejas cresceram
sobre tempos, mesquitas sobre sinagogas, igrejas sobre
mesquitas, pisos arqueológicos sobre pisos arqueológicos,
etnias sobre etnias em sucessões misturas e diásporas. É ali
no lugar da polêmica e difícil definição étnica das múltiplas
e sucessivas ancestralidades, das misturas e depurações,
das diferenças que quase não fazem diferença nos rostos,
que é encontrada a Face buscada pela ciência.
Acompanhando o que sabemos sobre a história da
humanidade podemos nos surpreender verdadeiramente
com a mobilidade da espécie humana, mudando o pla-
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neta com sua presença e impactando profundamente a
natureza. Ainda assim podemos pensar em tempos em
que sucessões e mudanças, as misturas étnicas e as miscigenações de todos os tipos se davam em ritmo muito
mais lento. Um tempo em que se podia recortar com
mais facilidade certos povos e associá-los, etnicamente
a lugares, tempos e culturas definidos. Apesar da longa
história de sucessões de povos que dominaram o Oriente
Próximo as definições antropológicas parecem ser suficientes para propor uma face para Jesus no seu tempo.
Nos últimos séculos a mobilidade dos povos acelerou-se
vertiginosamente e as diásporas sucessivas tornaram as
fronteiras étnicas cada vez menos biológicas, ainda que
suas definições se reiterem política e culturalmente de
maneira perigosamente acirrada. Rostos compartilhados,
aqui, na Itália, na Rússia e na Palestina confirmam isso.
Procurar uma face antropologicamente provável para Jesus
entre os homens de hoje seria bem mais difícil, ainda assim
há quem julgue rostos, separe cotas raciais e defina nos
corpos fronteiras étnicas.
O que vemos nesse Jesus antropológico? Materialidade familiar, uma identidade viva, universalidade. É o corpo
e seus defeitos, a etnia e seu sofrimento, não mais a espiritualidade ideal e abstrata. É a Face de Deus feito homem,
imagem e semelhança de outros tantos espalhados pelo
mundo. Face ditada por genes muito antigos, de haplótipos
restantes da rica história de muitos e muitos povos que
convergiram e depois se dispersaram incontáveis vezes na
região do Oriente Médio. De genes que vieram do umbigo
do mundo e estão lá, ainda presentes e fortes.
Olhando pela janela não resisto e faço uma pergunta
meio pro nada:
— E aí, que tal sua nova Face?
Pareço ouvir um suspiro, ao mesmo tempo em que
me vem á mente horas de espera no aeroporto em Washington, porque um certo moreno, de nome Jesus e olhos
palestinos, reclama o direito de entrar no país para estudar
Arqueologia Bíblica.
sferraz@ensp.fiocruz.br
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Transparência, compromisso com o mercado,

cuidado com as pessoas e com o planeta.
Essas são as marcas da nossa identidade.

Foto: Rubens Antonello – Unidade Mauá da Suzano Petroquímica/SP.

Foto: Juliana de Fátima da Silva – Unidade Alambari da Suzano Papel e Celulose/SP.

Todos o s d i as av al i a m o s a s n o s s a s p r á t ic a s , bus c ando novos c am inhos par a r enovar
ou transformar nossos hábitos e atitudes. Acreditamos que esse exercício é o único
meio que torna possível a geração de valor e a construção de relações de confiança
com a sociedade. É assim que se inova e se constrói uma organização sustentável.

A VALE CRESCE
E CONTRIBUI PARA
O DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
E COMUNIDADES.

A Companhia Vale do Rio Doce tem compromisso com o
desenvolvimento sustentável em todas as comunidades das áreas
onde atua. Através da Fundação Vale do Rio Doce, em parceria
com a sociedade, fortalece o capital social das comunidades,
respeitando a identidade cultural dos territórios e o meio
ambiente. São programas estruturantes de cultura, educação e
economia local desenvolvidos para melhorar o dia-a-dia e obter
resultados a longo prazo. Porque a Vale acredita que o crescimento
de uma empresa está intimamente ligado ao crescimento
das pessoas, da economia local e da proteção ao meio ambiente.
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