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Nada é o que parece. A violência do “povo de Israel” expulsa contingentes 
de cativos tecnológicos para o ciberespaço. Lá se expressam os medos, o 
apetite de poder, os desejos e os recalques de retardatários demiurgos. 
Platão ficaria encantado, não obstante seu desprezo pela tecnologia. 
Thomas Hobbes, também, ainda que pesaroso, observaria o pro-
gresso de seu estado da natureza nos estágios atuais da civiliza-
ção das drogas, da violência entre sexos, das cotas raciais e do 
conflito sobre regras de competição política, estando a am-
bição de riqueza bem servida pelos cassinos dos papéis-di-
nheiro. A perfídia de Maquiavel se revela até nas chicanas 
de minúsculos poderes, enquanto o utilitarismo mitigado 
de James Mill oferece a cobertura ideológica para a 
moçoila que, caso fracasse no golpe do baú, encontra 
no agasalhador mercado de trabalho um colo re-
confortante. A única unanimidade rousseauniana 
– a incerteza de todos – produz o avesso da boa 
sociedade: um baile de máscaras. O mundo 
traduz, em espetáculo, a teoria clássica.
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N este trabalho apresenta-se uma descrição da tentativa de organizar uma nova facção crimi-

nosa – a auto-denominada Portal 001 “’Povo de Israel’”1 – dentro do sistema penitenciário 

no estado do Rio de Janeiro baseada em depoimentos obtidos nas unidades prisionais. O 

ponto central desta parte do texto pode ser resumido da maneira seguinte: a redução do controle 

efetivo do Estado sobre o seu território, dentro e fora das prisões, propiciou que grupos organizados 

demandassem ilegitimamente domínio sobre este espaço. A abdicação da soberania estatal pelas 

autoridades governantes é fenômeno visível nas favelas. Estabeleceram controle armado sobre a 

população local tanto as facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas quanto milícias, formadas 

por policiais da ativa e da reserva, praticantes de extorsão. Nas prisões, esta privatização ilegítima do 

espaço também ocorre. Porém, a visibilidade social da situação carcerária é muito menor. Por isso, 

a compreensão do problema real somente será propiciada com uma análise realista das relações de 

poder efetivamente existentes nas unidades prisionais2.

O estudo focalizará ainda dois aspectos importantes sobre a rede social da organização criminosa: as 

visitas às unidades e a entrada de celulares e outros meios de comunicação do interno com o exterior. 

Na conclusão serão apresentadas recomendações alternativas de política penitenciária e legislativa.
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De presíDio “neutro” a presíDio  
com facção criminosa 

No estado do Rio de Janeiro, o sistema prisional está 

repartido entre as facções criminosas que ocupam unidades, 

em regra, com exclusividade. Até dezembro de 2006, os ex-

policiais e agentes penitenciários também ocupavam uma 

penitenciária própria: a Petrolino de Oliveira (PO), no comple-

xo da Frei Caneca (centro do Rio). Uma exceção importante 

a esta regra é o presídio Ary Franco, que durante anos foi a 

porta de entrada dos presos condenados no sistema peniten-

ciário. Lá se encontram, em galerias diferentes, membros de 

facções criminosas (em julho de 2007, o Comando Vermelho 

estava na galeria B), os ex-policiais transferidos da unidade 

PO, presos em seguro, presos “faxinas” e presos federais de 

origem nacional3. 

Logo após tomar posse como Secretário Estadual de 

Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos 

concedeu uma entrevista4 na qual anunciava o objetivo 

de  acabar com a divisão por facções dentro do sistema 

penitenciário no prazo de quatro anos. No dia 1 de julho 

de 2003, o jornal O Globo divulgou que, desde maio, o 

presídio Hélio Gomes se tornara um unidade “neutra”. Este 

seria um experimento inovador da SEAP: um presídio sem 

facção criminosa5.

Em estudo anterior6, detalhamos a dinâmica desta po-

lítica no presídio Hélio Gomes. Em síntese, o experimento 

não teve sucesso devido a causas cumulativas. No plano da 

Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), 

não avançaram os serviços e oportunidades que faziam parte 

do projeto inicial. O número de inspetores penitenciários 

não cresceu. Vagas na escola deveriam ter sido substan-

cialmente aumentadas. Além da escola de informática e 

do funcionamento da padaria, outros projetos precisavam 

ter sido instalados para oferecer habilidades técnicas aos 

internos e ampliar as oportunidades de trabalho. 

No plano das relações interinstitucionais, as expectativas 

também se frustraram. Havia um acordo informal de que a 

Vara de Execuções Penais, através de uma promotora que 

lá estava no início do experimento, agilizaria a concessão 

dos benefícios. A Defensoria Pública operaria no mesmo 

sentido no atendimento interno. O presídio teria, portanto, 

um atendimento jurídico rápido para os padrões do sistema 

carcerário.

No plano local, a situação era, no entanto, dramática. 

O presídio Hélio Gomes está localizado ao lado do prédio 

da antiga Manchete. Em 2003, este imóvel começou a ser 

ocupado por um crescente número de favelados apoiados 

por traficantes locais – um dos fenômenos mais reveladores 

da dinâmica de descontrole territorial pelo Estado. Desde 

então, a unidade prisional passou a ser vigiada por traficantes 

armados, a partir do morro do Zinco e do prédio da Manche-

te, que se tornou uma “estica” conhecida por todos. A SEAP 

tentou resolver a pendência judicial com o Banco do Brasil, 

mas faltou vontade política à governadora Rosinha Garoti-

nho para tomar as providências para a remoção da favela 

controlada pelos traficantes criada dentro do edifício.

Chegamos à discussão central desse estudo: um grupo 

crescente de internos passou a tentar dominar a unidade 

prisional, inicialmente pela intimidação e violência. Ou 

seja, tentou fazer com que o presídio “neutro” se tornasse 

o espaço carcerário de uma nova facção criminosa. O 

incidente mais notável foi um violento motim ocorrido no 

dia 11 de julho de 2004. Após 14 horas, o motim terminou 

no presídio Hélio Gomes com a morte de um preso e 19 

pessoas feridas – os cinco agentes que foram mantidos 

reféns, além de 14 detentos. Os presos que lideraram este 

motim foram transferidos para outras unidades mas, desde 

então, procuraram voltar para o “seguro” no presídio Hélio 

Gomes, com o intuito de lá formar a base territorial da 

facção encarcerada.

FUI!14
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A dispersão dos presos que lideraram este motim – por 

meio de transferência para unidades distantes ou a colocação 

de alguns deles no presídio Ary Franco – não diminuiu a 

vontade dos detentos de organizar uma facção. Mas o uso 

da violência e da intimidação7 não seria suficiente para 

construir uma organização.

Os líderes tomaram várias providências. Primeiro, ten-

taram subordinar todos os presos do “seguro” do presídio 

Ary Franco às suas ordens. Esta ação foi repudiada por um 

grupo de detentos que rejeitava qualquer liderança de 

um “dos estupradores”. De fato, a maioria dos líderes era 

condenada no “artigo”8. No presídio, abriu-se uma galeria 

(D) para os presos no “seguro” que não aceitaram esses 

líderes. Esta dinâmica gerou por sua vez um outro grupo 

que se denominou “Povo Com Jesus - PCJ”9.

Posteriormente, a organização “Povo de Israel” difundiu 

a idéia – até mesmo em delegacias – de que o “seguro” por 

eles controlado aceitaria os presos que saíssem (“pulassem”, 

na gíria carcerária) das facções (CV, TCP ou ADA) e acolheria 

todos, uma atração particularmente importante para aqueles 

que praticaram estupro ou atentado violento ao pudor. Esta 

propaganda não deve ser vista como tola. O estado do Rio de 

Janeiro passa por um período de fragmentação de facções 

criminosas, que enfrentam problemas internos de liderança. 

Além disso, a indisciplina dos jovens condenados – que são 

chamados de “funkeiros” – não os adapta à hierarquia e aos 

códigos de regras carcerárias, por exemplo, impostos pelo 

CV. Nas entrevistas realizadas nestes últimos quatro anos, 

constatou-se que uma das principais razões para os jovens 

delinqüentes saírem do CV é a “opressão”.

Por outro lado, segundo dados de agosto de 2007, há 

cerca de 1.200 presos em “seguro” nas delegacias do Rio. 

É um número alto, principalmente se comparado com a 

quantidade de integrantes do CV (cerca de 1.800 presos 

em delegacias). Aqui está um outro problema real a ser 

resolvido: o que fazer com este número elevadíssimo de 

presos que pedem seguro? Criar unidades só para eles 

ou voltar à antiga prática de deixar o preso no seguro da 

própria unidade? Em agosto de 2007, a última opção está 

sendo adotada devido à superlotação no presídio Evaristo 

de Moraes.

Dentro das prisões, as lideranças adotaram como ino-

vadora atividade lucrativa o golpe do “disque-seqüestro”10. 

Em abril de 2007, dos 120 celulares apreendidos no presídio 

Ary Franco, 90% estavam na galeria A – onde se encontrava 

a facção criminosa “Povo de Israel”. No entanto, a base ter-

ritorial do “Povo de Israel” é o presídio Evaristo de Moraes, 

localizado em uma das subidas do Morro da Mangueira, 

área controlada pelo Comando Vermelho11.

o “povo De israel” no presíDio evaristo De moraes:  

a questão Da reDe social e Da entraDa De celulares

Os presos localizados no seguro do presídio Ary Franco 

foram transferidos, no dia 2 de setembro de 2005, para o 

presídio Evaristo de Moraes como um expediente de aco-

modação de facções criminosas e de presos que estão no 

“seguro” numa situação de escassez de vagas no sistema 

prisional.

Havia denúncias, comprovadas por fatos12, de que duas 

galerias de presos que estavam em “seguro” no presídio Ary 

Franco – Galerias A e D – entrariam em conflito. A primeira 

medida cogitada foi transferir os presos das Galerias A e D 

para o presídio Evaristo de Moraes (Galpão da Quinta da 

Boa Vista), que havia passado por uma reforma e ampliara 

o número de vagas, em tese, de 1.370 para 1.508. Mas 

esta opção não era viável, fato que as autoridades da SEAP 

um grupo crescente De internos passou a tentar Dominar a uniDaDe 
prisional, inicialmente pela intimiDação e violência
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ignoravam. As duas galerias inimigas armaram um cenário 

de guerra dentro do Ary Franco. Foram, então, transferidos 

apenas os presos que estavam no “seguro” da Galeria A13.

De acordo com dados de agosto de 2007, o presídio 

Evaristo de Moraes abriga o maior contingente de internos 

no sistema carcerário que se declaram evangélicos (em torno 

de 450). Uma grande parte desses evangélicos foi condena-

da por estupro, mas entrou para um grupo organizado que 

professa uma sub-cultura baseada na vergonha, de origem 

religiosa14. Talvez este seja um dos caminhos viáveis para a 

ressocialização do preso15.

O restante dos presos identifica-se, mais ou menos, 

com o auto-designado “Portal 001 ‘Povo de Israel’”. Há 

uma hierarquia na organização, que não é diferente do 

que predomina nas outras facções criminosas existentes 

do sistema carcerário. Os mais poderosos são os traficantes 

internos no presídio16. Eles não são, em regra, usuários e 

continuamente enriquecem com os lucros auferidos com 

a venda de drogas, feita principalmente aos detentos que 

praticam o disque-seqüestro. Um interno declarou que, às 

vezes, quando o falso seqüestro é bem sucedido, o dinheiro 

é transferido para a conta do traficante do presídio. Poste-

riormente, é liberado o pacote de drogas que corresponde 

ao valor do depósito. 

Os referidos traficantes do presídio compravam bene-

fícios para si (por exemplo, obtinham a “faxina” que lhes 

dava mais oportunidade de transitar na unidade) ou para 

os presos pobres e sem vínculos familiares e afetivos (“os 

caidinhos”). Estes presos passavam a ser os braços longos 

dos traficantes internos. 

Uma rede social passou a ser formada para trazer 

celulares e drogas para dentro do presídio. A prática mais 

comum consistia no traficante contratar uma visitante para 

o “caidinho”. A concessão de carteira para a “visita íntima” 

da suposta “companheira” depende de uma declaração em 

cartório, feita perante duas testemunhas17. Assim, qualquer 

mulher, junto com duas “amigas da fila de espera do pre-

sídio”, assinam a declaração de companheira. Não ocorre 

uma investigação social sobre a visitante. E pior: “Não cabe 

ao diretor (da unidade prisional) interrogar o interno quanto 

à veracidade do documento”18. Dessa maneira, as “amigas” 

se ajudam e formam uma rede profissionalizada de “mulas”. 

Há evidência de que, em alguns casos, elas obtêm acesso 

simultâneo a várias unidades com presos diversos. Além 

disso, existe a “visita na condição de pessoa amiga” que 

possibilita aos presos que não tinham nenhum visitante 

receber duas pessoas.19

No início do “disque-seqüestro”, os familiares dos in-

ternos estavam muitas vezes no trabalho externo (resgate 

do dinheiro, por exemplo). Mas, com o crescimento de 

prisões de familiares de detentos no Rio de Janeiro, a facção 

criminosa mudou seu modus operandi. Passou a fazer falsos 

seqüestros em outros estados da federação e a usar mais 

freqüentemente as “companheiras” e as “pessoas amigas” 

para tentar conseguir a entrada de drogas e celulares.

Por fim, na divisão das atividades criminosas, os presos que 

praticam diretamente o golpe do disque-seqüestro passaram 

a ser os operadores de uma rede social financiada que inclui, 

ainda, os faxinas da chamada “correria”20. Há indícios de que o 

“Povo de Israel” já possui advogados “pombos-correios”. 

conclusões

Em meados de agosto de 2007, a situação interna do pre-

sídio Evaristo de Moraes está sendo alvo de uma reavaliação 

e de importantes mudanças. A descrição acima oferece um 

diagnóstico sobre uma trajetória de pouco mais de quatro 

anos do experimento de unificar os presos que pediram 

“seguro” – inicialmente no presídio Hélio Gomes e depois 

granDe parte Desses evangélicos  
foi conDenaDa por estupro, mas 
entrou para um grupo organizaDo 
que professa uma sub-cultura 

baseaDa na vergonha, 
De origem religiosa

FUI!
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no Evaristo de Morais. Incidentes e mudanças ocorreram no 

período; é muito provável que continuem a acontecer. 

Este texto pretendeu exemplificar – através da tentativa 

de se formar uma nova facção criminosa entre presos “no 

seguro” – como mecanismos institucionais, sociais e jurídicos 

podem ter efeitos perversos. 

A efetivação de um Estado democrático e socialmente 

adequado requer soberania territorial. Sem a realização 

deste controle efetivo não haverá nem mesmo um Estado 

de Direito. Por isso, algumas considerações finais e reco-

mendações parecem urgentes.

São indispensáveis estudos realistas e sistemáticos sobre 

o sistema carcerário. A pacificação social deve ser alcançada 

pela tutela jurídica e pelo aprimoramento das instituições. A 

partir dessas considerações, apresento as recomendações 

seguintes.

Uma rede social criminosa que opera dentro e fora das 

prisões precisa ser coibida. Para se atingir esse objetivo, são 

necessárias investigações meticulosas e providências efica-

zes. O uso de escutas telefônicas, como as que têm sido feito 

nas investigações autorizadas judicialmente, não é suficiente. 

É necessário que se mapeie o campo onde ocorrem os fatos 

geradores de eventuais delitos. Um exemplo simples: pela 

experiência prática, sabe-se que celulares e drogas são intro-

duzidas no corpo em áreas próximas às unidades prisionais. 

Estes locais precisam ser alvo de monitoramento.

É preciso também tipificar como crime contra a Adminis-

tração Pública a entrada de aparelhos telefônicos, de rádio ou 

similar, que permitam a comunicação de presos com outros 

presos ou com o ambiente externo. Atualmente a regula-

mentação jurídica é inadequada. Foi tipificada a conduta do 

diretor de penitenciária ou o agente público que deixar de 

cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho 

telefônico, de rádio ou similar21, mas não se criou o tipo que 

imputaria sanção final ao visitante que propicia a entrada dos 

aparelhos. Enquanto conduta atípica, não é possível punir-se 

penalmente as visitantes. Na realidade apenas as visitas que 

trazem drogas praticam o crime de tráfico.

No âmbito da regulamentação interna da SEAP, é 

equivocada a falta de uma efetiva investigação social, em 

particular sobre os visitantes “como pessoa amiga” e as 

“companheiras”. Declarações em cartório são apenas mais 

um bom negócio para os donos de cartórios. Não bastam 

para se confirmar minimamente que existe convivência 

marital. Investigações conduzidas por diretores de unidades 

comprovam que muitas “companheiras” desconhecem infor-

mações básicas sobre seus “companheiros”. O problema é 

mais grave no caso de regime semi-aberto porque a fraude 

da “convivência marital” propicia eventualmente a “visita 

periódica ao lar (VPL)”, ocasião em que o preso, muitas 

vezes, aproveita para se evadir22.

Por último, é fundamental o respeito à dignidade das 

visitantes, que não devem ser submetidas a exames íntimos 

desnecessários e vexatórios. Mas existe a necessidade de se 

coibir a entrada de celulares, rádios e similares23 e drogas. Os 

portais existentes atualmente não captam chips de celulares 

e o “investigador privado” – aparelho na forma de uma 

cadeia – não foi aprovado por dar resultados errados com 

grande freqüência. A melhor sugestão ainda é a colocação 

de aparelhos de raio-X nas unidades. Não obstante o gasto a 

mais, este não seria um método intrusivo e daria uma justa 

causa para o posterior exame no corpo da visitante.

cesarcaldeira@globo.com
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1. Portal 001 é uma referência ao “seguro”. Já a expressão “Povo de 
Israel” foi obtida da Bíblia. Segundo relato de membro do grupo, o preso 
Salvino antes de um motim no presídio Ary Franco jogou a Bíblia para 
o alto e quando voltou a suas mãos buscou uma expressão no texto. 
Encontrou “povo de Israel”. Observação: já ouvi também de internos 
no presídio Evaristo de Moraes a expressão “Povão de Israel”.

2. Ler, em particular, a seção 2 intitulada “Povo de Israel” no presídio 
Evaristo de Moraes.

3. De vez em quando existe um deslocamento dos grupos organizados 
– por exemplo, a facção ADA ocupa a Galeria B e os presos do CV são 
transferidos para uma unidade em Japeri (Baixada Fluminense). Mas o 
sistema de distribuição de espaço carcerário é preservado.

4. “Ele pretende pôr fim à prática de os presos ditarem as regras às 
autoridades penitenciárias, conseguindo assim benefícios dentro da 
carceragem.” cf. “Novo secretário quer fim das facções dentro dos 
presídios”, matéria de Vera Araújo, O Globo, caderno Rio, 07/01/2003, p. 
19. O secretário Astério Pereira defendeu como modelo ideal para o Rio 
uma penitenciária cujo número de vagas não passe de 200. Os presos 
ficariam em compartimentos individuais e separados por galerias.

5. “Estado já tem presídio sem facções criminosas”, matéria de Vera 
Araújo, O Globo, caderno Rio, 01/07/2003, p. 19.

6. Posto de forma simples, na concepção original do projeto, os presos 
seriam incentivados através de benefícios a sair das facções criminosas 
e, posteriormente, “ressocializados” pelo trabalho e pelo estudo. Ler, 
“Presídio sem facção criminosa no Estado do Rio de Janeiro? Estudo 
sobre o experimento atualmente realizado no presídio Hélio Gomes.” 
Disponível no sitio da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP): http://www.mj.gov.br/senasp/pesquisas_aplicadas/anpocs/
proj_aprov/pres_fac_crimi_antonio.pdf#search=%22Antonio%20Ces
ar%20Pimentel%20%20Caldeira%22 

7. Internos alegam que, por exemplo, os bens que os familiares levam 
nas visitas são tomados.

8. Mais rigorosamente, em dois artigos: 213 e 214 do Código Penal.

9. As iniciais PCJ são as mesmas de um grupo – criado no início da 
aliança entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital 
(São Paulo) para executar outros presos. O PCJ (Primeiro Comando 
Jovem) criado no presídio Ary Franco teve suas principais lideranças 
absorvidas tempos depois, principalmente, pelo Comando Vermelho.

10. O assunto foi alvo de inúmeras reportagens jornalísticas. Ver, por 
todas, “Terror pelo telefone”, revista Veja, ed. 1996, 21 de fevereiro 
de 2007, p. 38-45.

11. Outra política penitenciária adotada no Rio de Janeiro que evidencia 
o descontrole territorial pelo Estado consiste em colocar sempre um 
grupo de encarcerados em área dominada por facção criminosa hostil 

na esperança de que esses bandidos livres e armados evitem fugas e 
resgates pelo medo desses presos caírem em suas mãos. Em outras 
palavras, o Estado, através dessa providência, se exime de prover a 
devida segurança pública, e as prisões passam a ser externamente 
vigiadas por traficantes armados. Sobre o assunto, ler: CALDEIRA, 
Cesar. “Tráfico: chame o vigia” publicada na revista Inteligência, edição 
28, 2005, p. 10-30.

12. Foram encontrados três galões de gasolina e estoques no final de 
agosto de 2005.

13. Para todos os detalhes do que aconteceu ler a publicação mencio-
nada na nota de pé de página 6.

14. Um exemplo: esses presos tomam banho com a roupa para não 
exporem os corpos uns aos outros.

15. Nesse sentido ler: MENEZES, Bruno. “Fé é o melhor remédio para 
salvar presos”, jornal Extra, 19/08/2007, p.1e 3.

16. Algumas das maiores “bocas de fumo” do Estado do Rio de Janeiro 
estão nas unidades prisionais, onde, ao invés de terem crises de absti-
nência, é mais comum se encontrarem presos com “overdose”.

17. Resolução SEAP nº 142, art. 27, I, de 6 de novembro de 2006, 
publicada no DO do Estado do Rio de Janeiro, Parte I no dia 30 de 
novembro de 2006. “O documento para comprovação de união não 
oficial é a Declaração de Convivência Marital, assinada e registrada em 
cartório por duas pessoas idôneas.” C. I. Circular nº 042/SEAPTP/2007, 
de 15 de maio de 2007 e assinado pelo então Subsecretário-Adjunto de 
Tratamento Penitenciário Marcus Vinícius da Silva Lips.

18. C. I. Circular nº 042/SEAPTP/2007.

19. “A visita na condição de pessoa amiga é permitida aos presos que 
não têm nenhum visitante, limitada a duas pessoas” cf. C. I. Circular 
nº 042/SEAPTP/2007.

20. Os presos da chamada “correria” fazem a entrega de várias coisas 
nas galerias, inclusive os celulares, as drogas e os recados da liderança 
local subordinada ao pessoal isolado nos “containers” de Bangu III e 
também de outras unidades.

21. Lei 11.466/2007 introduziu no Código Penal o artigo 319 -A: Deixar 
o Diretor de Penitenciária e/ ou o agente público de cumprir seu dever 
de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar 
que permita a comunicação de presos com outros presos ou com o 
ambiente externo. Pena-detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

22. À Vara de Execuções Penais recomendo que se faça um levan-
tamento sobre o perfil do preso que está foragido desde uma VPL: 
provavelmente tem uma “companheira” conforme a descrita.

23. Ver: Resolução SEAP nº 105 de 29 de julho de 2005, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 01/09/2005.

NOTAS

FUI!





Programa de Pontos
Faça como mais de 2 milhões
de clientes Vivo Pós: consulte
seus pontos e troque de celular.

*Exceto clientes do Plano Vivo Controle. Valem pontos ligações locais, assinatura e serviços prestados pela Vivo. Consulte o regulamento em www.vivo.com.br/programadepontos. **Válido até 31/12/2007. Consulte o regulamento do Traga um Amigo em uma das lojas próprias Vivo ou em
www.vivo.com.br/indiqueumamigo. Para falar em todo o Brasil, é necessário ter celulares GSM Tri Band ou Quadri Band. Consulte regiões atendidas e aparelhos compatíveis em www.vivo.com.br. Melhor qualidade de ligação conforme indicadores de qualidade da Anatel (SMPs 2,5e7) dos últimos 12 meses.

Na Vivo, além de ter a melhor qualidade de ligação e poder falar

em todo o Brasil, você ainda conta com o Programa de Pontos.

Cliente Vivo Pós acumula pontos toda vez que faz uma ligação*e,

a partir de 15 mil pontos, o celular novo pode até sair de graça.

Para aproveitar essa vantagem agora mesmo, cliente Vivo Pós

ganha 5 mil pontos por conta da Vivo, válidos até 15/11/2007,

e mais 10 mil pontos se trouxer um amigo para o Vivo Pós**.

Consulte seus pontos nos terminais de auto-atendimento

Vivo ou em sua conta Vivo. Se preferir, ligue *9000 ou acesse

www.vivo.com.br/programadepontos.

004058_42x28_327.pdf September 3, 2007 20:47:40 1 de 1



Programa de Pontos
Faça como mais de 2 milhões
de clientes Vivo Pós: consulte
seus pontos e troque de celular.

*Exceto clientes do Plano Vivo Controle. Valem pontos ligações locais, assinatura e serviços prestados pela Vivo. Consulte o regulamento em www.vivo.com.br/programadepontos. **Válido até 31/12/2007. Consulte o regulamento do Traga um Amigo em uma das lojas próprias Vivo ou em
www.vivo.com.br/indiqueumamigo. Para falar em todo o Brasil, é necessário ter celulares GSM Tri Band ou Quadri Band. Consulte regiões atendidas e aparelhos compatíveis em www.vivo.com.br. Melhor qualidade de ligação conforme indicadores de qualidade da Anatel (SMPs 2,5e7) dos últimos 12 meses.

Na Vivo, além de ter a melhor qualidade de ligação e poder falar

em todo o Brasil, você ainda conta com o Programa de Pontos.

Cliente Vivo Pós acumula pontos toda vez que faz uma ligação*e,

a partir de 15 mil pontos, o celular novo pode até sair de graça.

Para aproveitar essa vantagem agora mesmo, cliente Vivo Pós

ganha 5 mil pontos por conta da Vivo, válidos até 15/11/2007,

e mais 10 mil pontos se trouxer um amigo para o Vivo Pós**.

Consulte seus pontos nos terminais de auto-atendimento

Vivo ou em sua conta Vivo. Se preferir, ligue *9000 ou acesse

www.vivo.com.br/programadepontos.

004058_42x28_327.pdf September 3, 2007 20:47:40 1 de 1



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

22

@Second Life

22 PLIM-PLIM



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

23julho•agosto•setembro 2007

a colonização  

do ciberespaço

Ieda Tucherman FILÓSOFA

Maria Inês Accioly jornalista
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Há alguns anos, para a maior parte 

de nós, não nativos da era digital, se um artigo 

apresentasse o título de Second Life rapidamente 

o associaríamos a temas religiosos ligados à reen-

carnação, à vida depois do juízo final ou à visita das 

almas em centros especiais de culto dos rituais do 

espiritismo.

Em outra vertente, aparentemente menos con-

servadora e referendada por uma presença maciça 

em todas as mídias, Second Life poderia ser o título 

de um super eficiente manual de auto-ajuda nos mol-

des do “Como fazer amigos e influenciar pessoas”, 

ou do atualíssimo “O Segredo”. A segunda vida seria 

então uma segunda chance – a nova oportunidade 

de reorganizar a experiência de si e do mundo se-

gundo alguns poderosos conselhos capazes de nos 

transformarem em seres mais eficazes em relação à 

realização dos nossos próprios desejos. 

Ainda no campo da associação quase livre, 

Second Life poderia ser uma referência à vida pa-

ralela, ligada a amores e/ou atividades secretas de 

personagens que ocupam ou ocuparam as nossas 

fantasias, tais como amantes, espiões e outras 

românticas criaturas.

Agora, no entanto, este tema, que vem ocupan-

do amplo espaço na mídia em geral, da Newsweek 

ao Nouvel Observateur, assim como tem intrigado 

as pessoas, entusiasmado os adeptos, enriquecido 

alguns privilegiados e influenciado decisões corpo-

rativas, tem como referência o mundo da cibercul-

tura. Sendo mais precisos, relaciona-se com o novo 

universo gerado a partir dos sistemas digitais dos 

computadores e sua capacidade de simulação da 

chamada vida real.

No entanto, de uma forma muito sutil, encon-

tramos neste ambiente traços das três associações 

que mencionamos, o que nos permite formular 

uma pergunta a nosso ver bastante pertinente a este 

universo de investigação: como se dá a convivência 

desta segunda vida com a nossa tradicional forma 

de ser, vinculada à idéia de realidade como sendo 

ligada a uma presença tangível e a uma materialidade 

concreta, sujeita a leis e constrangimentos próprios? 

Noutras palavras: estamos tratando de uma suple-

mentação ou de uma substituição? Considerando 

que toda simulação, para reduzir o custo e o risco 

da experiência, reduz a complexidade real do mundo 

a modelos simplificados, qual será o estatuto desta 

segunda vida digital?

De NAvegADOres A INTerNAuTAs

A Second Life a que nos referimos aproxima 

três princípios lógicos, num tipo particular de 

síntese muito comum no ciberespaço. Trata-se de 

um game (e seu precursor na nossa identificação 

poderia ser o nosso velho Banco Imobiliário); é um 

modelo de conhecimento, isto é de simulação de 

experiências, onde podemos testar desde hipóteses 

científicas sofisticadas até protótipos de produtos de 

tradicionais ou novas marcas, cujo efeito junto ao 

público podemos assim antecipar; e indica também 

uma velha utopia realizada pela via da técnica – o 

ciberespaço sendo, como querem os seus teóricos 

mais conhecidos, a realização técnica do paraíso 

cristão, um antigo espaço das almas onde não 

morremos, não sofremos e vivemos “fora do corpo”, 

teletransportados.

Ainda uma última analogia parece interessante, 

e sua proposta visa sugerir que compreender uma 

nova presença e uma nova forma de experiência 

demanda sujeitá-la à sua própria historicidade, apon-

tando o que apresenta de continuidades, de rupturas 

exigem um corpo

“por que devo me limitar 

se as outras são tão
mais interessantes?”

às experiências que

PLIM-PLIM



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

25julho•agosto•setembro 2007

e de deslocamentos em relação ao que a precedeu 

no conjunto social da vida humana ou mesmo na 

presença na nossa cultura de sua forma imaginária. 

Second Life seria, então, uma forma de ocupação 

lingüístico-informacional do ciberespaço que nos 

remete, garantidas as diferenças, à colonização do 

Novo Mundo pelos peregrinos do Mayflower que 

abandonaram a velha Europa para fugir do peso das 

perseguições religiosas e suas relações tradicionais 

e partiram para fundar uma nova sociedade cujas 

próprias referências deveriam ser inventadas. 

os novos internautas, assim como 

fizeram os velhos peregrinos, abandonam, segundo 

suas próprias declarações, os limites da vida material 

com suas restrições de tempo, espaço, volume, e 

partem para a conquista-produção de um espaço 

imaterial que responde a uma das importantes 

tendências contemporâneas: além do afastamento 

das tensões do mundo, o abandono do corpo, que 

se tornou um empecilho às novas experiências 

possíveis. Como declarou um jovem de 16 anos 

quando entrevistado pela psicóloga e filósofa do 

MIT Sherry Turkle (1997), diante do seu computador 

com várias janelas abertas, representando suas várias 

conexões: “por que devo me limitar às experiências 

que exigem um corpo se as outras são tão mais 

interessantes?” Ou como um outro rapaz de 21 

@

anos, freqüentador do Orkut e do Second Life, que 

diz fazer, no decorrer de um único dia em função 

da web, mais contatos que seus pais fizeram durante 

as suas vidas inteiras.

CONHeCIMeNTO CAPITALIzADO

Segundo a Wikipédia – outra invenção do cibe-

respaço – o Second Life é um MMOSG, ou seja, um 

massive multiplayer on line social game. Sua carac-

terística mais importante é a interface feita através de 

um ou mais avatares, figuras que nos representam 

naquele ambiente interativo. Os criadores desses 

personagens permanecem sentados diante dos seus 

computadores enquanto seus avatares vivem namo-

ros e aventuras. Também freqüentam congressos e 

interagem com pesquisadores de outros países, o 

que associa o Second Life ao e-learning; ou decidem 

estratégias empresariais e gerenciam equipes, o que 

propõe algo como um e-management.

Pensar o Second Life convida a compreender a 

Internet não apenas como uma ferramenta ou uma 

tecnologia, mas como um meio de comunicação que 

elabora a forma de organização da nossa sociedade 

no mesmo sentido em que o modelo da fábrica 

organizava a economia fordista. É o seu modelo 

lógico. Na verdade, o jogo ou o site de relacionamen-

to social que estamos analisando propõe algumas 

possibilidades que conhecíamos de maneira menos 

articulada antes da sua elaboração: pensar a vida 

como virtualidade e a cultura como capacidade de 

performance, o que nos remete à aposta de Austin 

num dos mais difundidos textos de lingüística prag-

mática, How to do things with words.

Second Life é um modelo computacional 

aberto que pretende simular a vida social a partir 

dos parâmetros do chamado capitalismo cognitivo: 

orientação política liberal, com precedência do indi-

vidual sobre o coletivo e valorização da negociação; 
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economia baseada na produção intelectual e no 

consumo de bens intangíveis; e estímulo perma-

nente à criatividade engajada em circuitos interativos 

de produção e consumo. Diferente do consumo de 

mercadorias, que no capitalismo industrial propunha 

um consumidor preso a uma posição de passividade 

ou a uma escolha entre similares, este novo modelo, 

no qual o consumo é de informação, serviços e 

conhecimento, não esgota estoques nem define 

previamente a realidade do processo. Ao contrário, 

o próprio consumo é um fator determinante para a 

atividade criadora requerida pela produção. Neste 

sentido é que vários teóricos têm usado a expressão 

“ambientes cooperativos”, que, a nosso ver, expressa 

a grande utopia da web desde sempre: a promessa 

de produzir as condições do desenvolvimento de 

uma inteligência coletiva. 

As relações em rede implicam colaboração e 

nosso ambiente não só confirma esta idéia como 

a complementa, na mais radical intrusão da idéia 

de capital: é o conhecimento, o domínio da infor-

mação e da linguagem que tem e propõe valor; 

e é assim que Second Life movimenta algo em 

torno de US$ 1 milhão por dia e remunera – di-

retamente ou garantindo direitos de propriedade 

intelectual – quem domina o manejo de softwares 

sofisticados de design e oferecem esses serviços 

no “novo” mundo.

A  relevância do conhecimento 

e do aprendizado no Second Life é evidenciada 

pelo número de instituições que desenvolvem ali 

experimentos em e-learning. Quase uma centena de 

universidades de todo o mundo, entre elas algumas 

brasileiras, já instalaram campi virtuais no SL, onde 

organizam fóruns de discussão, cursos e seminários. 

A idéia parecer ser neutralizar as desvantagens do 

ensino à distância produzindo situações mais próxi-

mas às do ensino presencial.

Fiel ao conceito do ambiente cooperativo, o SL 

não surgiu como um modelo pronto. “Tudo o que 

www.
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nós criamos foi uma plataforma, um mundo quase 

vazio; fomos bem sucedidos no fato de vocês terem 

vindo injetar vida nele. Se Second Life se tornou um 

mundo é porque vocês o criaram”, diz o autor do 

software, Philip Rosedale, no prefácio do Second Life 

Official Guide (2007).

De fato, desde o início de 2006, quando alcan-

çou a marca dos 100 mil usuários, Second Life vem 

ganhando a visibilidade e quase a consistência de 

“um mundo”. Foi uma espécie de “Big Bang” virtual, 

que causou perplexidade e euforia na grande im-

prensa mundial, incluindo prestigiadas publicações 

econômicas e acadêmicas. Algumas agências e 

veículos de comunicação de primeira linha instala-

ram-se dentro do SL, com repórteres e fotógrafos 

dedicados a difundir as notícias do “novo mundo” 

Multiplicam-se a cada dia as histórias de sucesso 

dos empreendedores individuais que se aventuram 

nesse novo mundo. Rapidamente se passou a falar 

do SL como um lugar onde “todos” – empresas, 

pessoas, instituições – precisam estar, ocupar seu 

espaço, fincar sua bandeira, aprender sua língua. 

O discurso de grande parte da mídia acerca desse 

fenômeno tem se assemelhado ao tom fatalista do 

discurso pró-globalização: “ou você pega essa onda, 

ou não sobreviverá”.

sem dúvida, um fenômeno dessas 

proporções não pode ser ignorado. Mas tentaremos 

nos distanciar da euforia reinante para observá-lo 

sob uma outra perspectiva – a da crítica cultural, 

isto é, das questões que este objeto nos convida a 

pensar relativas à cultura contemporânea. Mais do 

que o Second Life, afinal, o que parece estar em 

jogo – e em processo de naturalização – é um novo 

paradigma de interatividade massiva. 

O “COrPO” DIgITAL

O conceito de plataforma informacional com 

dispositivos integrados de produção, consumo e 

comunicação evidentemente não foi inaugurado 

pelo Second Life. Há pelo menos uma década 

começaram a se popularizar os websites interativos 

instrumentados para e-business (leilões), e-com-

merce (lojas virtuais) e interações sociais as mais 

diversas (fóruns, salas de bate-papo). O que nos 

parece diferenciar o Second Life da grande maioria 

dos espaços digitais disponíveis na rede é que ele se 

oferece não como um modelo para ser usado com 

fins específicos, mas sim como um ambiente para 

se habitar, para se estar ali e interagir “diretamente” 

com quem mais esteja.

Esse efeito de “imediato” é proporcionado pela 

figura do avatar. De certa forma a tela sai de foco 

e você está “dentro” – num espaço virtualmente 

tridimensional, diante de paisagens e outros “se-

res” digitais tão animados como “você”. Vem uma 

estranha sensação de visibilidade, de exposição 

do seu “corpo”, que certamente não faz parte das 

experiências em sites de bate-papo e shoppings 

virtuais. Embora avatares também não sejam uma 

invenção do Second Life – em praticamente todos 

os games on-line os jogadores são representados 

dessa forma – o estatuto dessa representação se 

desloca quando você não está num game, ou ao 

menos numa situação que possa ser reduzida a um 
game. Ali o avatar é seu alter-ego, uma projeção do 

“eu” atuando num duplo virtual do mundo.

“Second Life é e sempre será uma representação 

do mundo como nós o conhecemos... E, embora 

www.
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sejamos imensamente diferentes uns dos outros 

na aparência, por dentro nós somos iguais: sangue, 

vísceras e um monte de sonhos. Até os sonhos são 

os mesmos: todo mundo quer amor, sucesso, feli-

cidade. Quem não quer isso está morto, ou pronto 

para morrer” (Second Life, p. ix)

Pois bem, trata-se de sentir. Assim 

como no filme A.I. (Inteligência Artificial), de Steven 

Spielberg, a inteligência digital que Second Life 

ambiciona não se contenta com o cálculo ou a per-

formance. Ela lança tentáculos em direção ao afeto 

e ao desejo. De certa forma ela persegue os efeitos 

da realidade física, na medida em que investe na 

imersão sensorial e na emulação da materialidade 

dos corpos. Embora a aparência do SL seja ainda 

a de um desenho animado, a possibilidade de 

carregar para dentro desse mundo virtual imagens 

fotográficas digitalizadas tem sido cada vez mais 

explorada. Não é raro, hoje, encontrar partes de 

avatares e de paisagens com resolução fotográfica, 

e se projeta para breve uma hibridação do Second 

Life com imagens do Google Earth (Roush, 2007). 

O desafio do Second Life – e a utopia da qual ele 

parece ser um porta-voz – é produzir uma modali-

dade sintética de realidade e de vida que satisfaça 

aos nossos sentidos sem nos cobrar o tributo do 

mundo material: o passar do tempo, a degradação, 

a morte. Para quem crê nessa utopia, ele se torna 

então o melhor dos mundos.

Analisando o discurso dos criadores do SL, 

encontramos uma síntese perfeita dessa utopia com 

os postulados do capitalismo cognitivo:

“Second Life permite que você se concentre na 

busca da sua própria, particular felicidade. Você não 

precisa lidar com todas as coisas mundanas que con-

somem um tempo enorme no planeta Terra, e você é 

livre para fazer o que quer. As poucas restrições que 

se aplicam no SL são não-intrusivas, e simplesmente 

http://
representam o senso comum aplicado a uma situa-

ção social. De fato, a única coisa que pode obstruir 

sua busca da felicidade real é a vida real. Bem, mas 

o que você espera? Não é fácil viver duas vidas ao 

mesmo tempo” (Second Life, p. ix)

A TábuA DA LeI

Como todo jogo e toda organização social, 

Second Life também tem o seu contrato social, 

elaborado em torno de enunciadas regras que dão a 

ver com clareza o modelo de sociedade que está na 

sua base. Seu código de conduta, também chamado 

de “Big Six” por ser composto de seis mandamentos, 

considera “crimes” as seguintes ações ou atitudes:

1) Intolerância – Significando marginalizar ou 

excluir indivíduos ou grupos inibindo a circulação 

de idéias do Second Life como um todo. O uso não 

justificado de linguagem ou imagens depreciativas de 

residentes a partir de raça, gênero, religião, etnicida-

de ou orientação sexual não é permitido. Certamente 

qualquer teoria de consumo moderna reconhece os 

benefícios da diversidade num mundo que exige 

novidade constante e se pauta pela efemeridade

2) Assédio – Como afirmam seus criadores, 

considerando a miríade de capacidades do Second 

Life, comunicações e comportamentos que envol-

PLIM-PLIM
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vam ofensas, intimidações ou obtenção agressiva de 

favores sexuais são indesejados. Aqui se reforça o 

princípio do mútuo consentimento, o que põe em 

pauta a idéia, de matriz claramente norte-americana, 

do corpo como uma unidade de troca ou proprie-

dade negociável

3) Assalto – Além de ações que, na vida ordiná-

ria, costumam ser incluídas nessa categoria, como 

invasão de propriedade privada ou tentativa de 

roubo de objetos alheios, no Second Life o assalto 

se caracteriza também por agressões “físicas” (tiros, 

por exemplo) contra outros avatares em áreas clas-

sificadas como safe, bem como a pirataria e outras 

infrações à propriedade intelectual.

4) Invasão de privacidade – Second Life protege 

o anonimato dos seus usuários proibindo o compar-

tilhamento não-autorizado de informações sobre a 

vida dos indivíduos que estão por trás dos avatares 

(gênero, religião, idade, estado civil, raça, preferência 

sexual e localização no mundo físico). Por outro lado, 

Linden Lab se reserva o direito de disponibilizar tais 

informações para as autoridades policiais em casos 

de envolvimento de usuários em ações ilegais.

5) Indecência – Conteúdo, comunicação ou 

comportamento não apropriados para menores, 

tais como xingamentos obscenos, pornografia e 

performances violentas, devem ficar restritos às áreas 

privadas ou consideradas “para maiores”.

6) Distúrbio da paz – Criar tumulto em eventos, 

difundir qualquer forma de spam e outros objetos 

para, intencionalmente, comprometer a performance 

do sistema ou impedir que outros residentes desfru-

tem do Second Life são exemplos dessa infração.

O que este código parece indicar é não apenas o 

que é proibido mas, por contraste, o que é valorizado 

no Second Life: segurança, liberdade, criatividade 

e prazer. Não por coincidência estas também são 

metas do atual estágio do capitalismo, que, com 

suas sofisticadas tecnologias digitais, tenta gerir essa 

delicada interação e “deletar” os conflitos inerentes 

à relação entre liberdade e segurança. O que não 

aparece no “novo mundo” são as demandas dos 

nossos clássicos contratos sociais que previam, ou 

ao menos mencionavam, justiça social e igualdade 

de oportunidades para todos.

PrOgrAMAr é PODer

A incitação dos “residentes” a criar e a produzir, 

até mais do que a consumir, é uma proposta explí-

cita do SL, reforçada pelo slogan “Your world. Your 

imagination”, pela plasticidade do modelo e pela 

garantia de proteção da propriedade intelectual. 

Quem quiser pode utilizar o SL simplesmente como 

rede de relacionamento ou entretenimento – há 

ali uma variada oferta de games, além de clubes, 

dancings e outros estabelecimentos virtuais de di-

versão. Mas quem tiver habilidades de programação 

pode transformar isto numa fonte de renda, criando 

objetos, paisagens e produtos sobre os quais terá 

direitos de propriedade intelectual. Quem quiser 

abrir um negócio, realizar pesquisas ou experi-

mentos – de marketing, educação, terapêuticos etc. 

– também pode fazê-lo, desde que invista algum 

dinheiro nisso. A moeda oficial do SL – Linden 

Dolar – é legalmente conversível em dólares norte-

americanos. Para mantê-la relativamente estável em 

momentos de intensa procura e evitar oscilações 

muito bruscas, Linden Lab eventualmente atua 

como um banco central, injetando mais $Lindens 

na economia do novo mundo.

O domínio da linguagem de programação, que 

Linden Lab tenta tornar a mais “amigável” possível, 

SECOND LIFE

como todo jogo e toda 

TAMBÉM TEM o seu
CONTrato social

organização social,
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é um elemento-chave para o sucesso material dos 

“residentes”. Afinal, há todo um mundo por fazer. 

Não foi à toa que a primeira milionária do SL (a sino-

alemã Ailin Graef, codinome Anshe Chung no SL) 

multiplicou seu patrimônio comprando “terrenos” 

e construindo e vendendo “imóveis” no mundo 

virtual. As oportunidades de negócios começam pela 

própria criação dos avatares, pois entre a escolha 

de um dos tipos básicos oferecidos no menu aos 

recém-chegados e a aparência final “única” que todo 

“residente” almeja ter, um árduo trabalho de edição 

se faz necessário e nem todo mundo tem tempo ou 

aptidão para enfrentá-lo. 

os negócios relacionados à constru-

ção do avatar no SL são mais diversificados do que se 

pode imaginar, e aí nos parece pertinente estabelecer 

um paralelo com a produção do corpo na cultura 

contemporânea. A cosmética, a moda, a fisicultura, 

as terapêuticas – enfim, todo o aparelhamento da 

vida ordinária investido na beleza, na saúde e na boa 

performance – têm seus equivalentes no mundo 

virtual do SL. E como nele tudo é artefato, as transa-

ções envolvendo produtos pessoais compreendem 

não somente roupas e acessórios como também 

“texturas” de pele e cabelo, pênis (órgãos sexuais 

não são disponibilizados automaticamente para os 

avatares) e outros itens que gente de carne e osso 

não precisa comprar, como gestos, expressões e 

ações. Sempre se encontram no SL, assim como na 

vida ordinária, produtos em promoção: é possível 

até conseguir pênis for free em sex shops, mas eles 

certamente não terão as mesmas funcionalidades e 

“desempenho” – leia-se, animações realistas – dos 

modelos mais caros.

JOgANDO COM O rIsCO

Second Life também se oferece como um 

ambiente seguro para a simulação de experiências 

que, no mundo físico, seriam consideradas de 

alguma forma transgressivas e/ou arriscadas. Há 

uma variedade de comunidades dedicadas, por 

exemplo, à prostituição, sexo sadomasoquista, es-

portes ultra-radicais, ativismo político etc. É curioso 

observar como algumas dessas práticas borderline 

chegam a mobilizar e suscitar a intervenção de 

governos. Um caso emblemático foi o do bani-

mento de residentes que protagonizaram cenas de 

pedofilia no SL. Após a imprensa alemã ter dado 

publicidade ao assunto e a polícia ter se mobilizado, 

Linden Lab cassou sumariamente as permissões 

de acesso dos usuários identificados, embora eles 

não tenham infringido nenhum item do código de 

conduta do SL. Nada impede que um usuário dê 

ao seu avatar uma aparência infantil, comercialize 

serviços sexuais e distribua imagens de qualquer 

tipo, e foi exatamente isto o que ocorreu.

Outra atividade “de risco”, o terrorismo, que 

no ciberespaço equivale ao hacking ou à dissemi-

nação de vírus digitais, tem expressões criativas no 

Second Life. Inicialmente ações desse tipo eram 

conduzidas de forma isolada por griefers (termo 

usado no universo dos games para designar inter-

ferências incômodas não autorizadas). Em 2006 

houve três importantes ataques: o primeiro, não 

por coincidência realizado em 11 de setembro, foi 

uma quebra generalizada de senhas que obrigou 

ao recadastramento de todos os residentes. Os 

outros dois foram diferentes tipos de invasores 

digitais: o Grey Goo (um worm escondido em 

à Prostituição,

há uma variedade de 

sexo sadomasoquista,

comunidades dedicadas
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“anéis de ouro” que, tocados pelos avatares, 

replicava-se incessantemente e chegou a paralisar 

os servidores do SL por meia hora), e o CopyBot 

(uma ferramenta de software desenhada para 

duplicar qualquer objeto criado dentro do SL, 

ameaçando o mais importante alicerce da sua eco-

nomia – a propriedade intelectual). O bloqueio de 

senhas determinado por Linden Lab a partir do 11 

de setembro (o de 2006), mesmo justificado por 

questões de segurança, abalou o entusiasmo dos 

pioneiros do novo mundo. Como se identificam 

profundamente com seus avatares, os residentes 

reportaram em massa a frustração e a revolta de 

quem, ao voltar para casa, é intempestivamente 

barrado na portaria.

em janeiro deste ano, a pretexto de 

“acolher o inevitável”, Linden Lab distribuiu versões 

em código-fonte aberto do programa que dispõe 

para o usuário a interface gráfica com o ambiente 

virtual. Esta decisão, interpretada como uma estra-

tégia para conter o terrorismo virtual, não parece 

surtido grande efeito, pelo menos inicialmente. A 

empresa foi acusada por comunidades de hackers 

de sonegar um componente-chave para o desen-

volvimento da fonte: o acesso a um sistema de 

controle de versões no qual os desenvolvedores 

possam registrar ações relacionadas a mudanças 

no código. A sociedade SL ficou dividida: houve 

manifestações de apoio à “atitude corajosa”, mas 

também advertências de que o sistema ficará mais 

vulnerável à violação da propriedade intelectual. 

“Digam adeus a qualquer esperança de segurança 

e privacidade”, esbravejou um usuário.

Mais recentemente o terrorismo digital ganhou 

uma versão fashion no Second Life com a criação 

do SLLA – Second Life Liberation Army. Acolhida 

por Linden Lab com discreta complacência e pela 

imprensa como “inofensiva e diferente dos ataques 

reais de grupos extremistas”, a atuação do grupo 

reforça o ideário liberal do SL e os pressupostos 

do capitalismo cognitivo. Seus métodos são eti-

camente irrepreensíveis. O SLLA se compromete 

formalmente, via blog, a não danificar a operação 

normal do sistema e somente atacar agentes de 

Linden Lab, além de “locais estratégicos”. Sua “luta” 

é por “direitos políticos” para os avatares, a serem 

obtidos sob a forma de oferta pública compulsória 

de ações de Linden Lab a preços módicos. Uma 

espécie de “Second Life S/A” parece ser o modelo 

desejado pelo grupo.

No entanto, a atitude bem comportada do SLLA 

despertou suspeitas na Europa. A imprensa britâni-

ca divulgou que serviços de inteligência estariam 

investigando a possível infiltração de terroristas 

islâmicos nesta e noutras atividades. Uma “Jihad 

virtual” estaria em curso, como propagaram as 

manchetes dos jornais, sob o véu do anonimato 

possibilitado pelo Second Life, promovendo 

ações de recrutamento e treinamento e realizando 

transferências de fundos para suas operações por 

meio de cassinos virtuais e outras organizações 

que arrecadam dinheiro de forma praticamente 

não rastreável. Coincidência ou não, pouco depois 

Linden Lab determinou o fechamento de todos os 

cassinos no SL.

.com
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POLíTICA e esPAçO PúbLICO

Embora cheguem ao Second Life reverberações 

do ativismo político da vida concreta – a sede virtual 

do partido francês de ultradireita Front National 

(FN), comandado por Jean-Marie Le Pen, foi alvo 

de hostilidades; e avatares dos partidos espanhóis 

adversários Socialista e Popular “bombardearam” 

os diretórios um do outro – esses confrontos po-

líticos são obviamente esvaziados da tensão que 

os caracteriza quando estão em jogo as vidas e a 

integridade física de pessoas reais. Tudo ali parece 

uma grande brincadeira – um role playing game 

entre outros que acontecem todos os dias no Second 

Life. Operações de dissuasão e controle, quando se 

fazem necessárias, processam-se nessas ocasiões 

de maneira inteiramente clean, apenas por meio de 

barreiras digitais de acesso e circulação.

d e qualquer forma, instituições 

políticas relevantes no mundo concreto parecem 

fortemente atraídas pelo Second Life, talvez no 

rastro da utopia da “democracia direta”. Esta, aliás, 

foi a expressão usada pelo ministro da Infra-Estrutura 

italiano Antonio Di Pietro numa entrevista coletiva 

no SL, em que também disse: “alguns pensam que 

o Second Life é um jogo virtual, mas na realidade 

é qualquer coisa de concreto, de real”. O governo 

sueco abriu uma embaixada no SL e o Ministério da 

Justiça de Portugal montou um centro de mediação 

e arbitragem, para dirimir conflitos entre residentes 

envolvendo relações de consumo e outros contratos 

celebrados dentro do SL. Nos EUA, candidatos às 

eleições presidenciais de 2008 têm avatares e sedes 

de campanha virtuais. 

Curiosamente a esfera pública, que vem a ser 

o objeto da atividade política, é algo praticamente 

ausente no Second Life. Os Big Six são como man-

damentos divinos – vieram junto com a criação do 

mundo – e todos os espaços são privados. Mesmo 

“cidades” têm donos – seus criadores – que podem 

exercer a autoridade sobre os habitantes como lhes 

aprouver, inclusive de forma despótica. Os incomo-

dados que se retirem. Arquiteturas mais parecidas 

com as de instituições democráticas até existem, 

mas encapsuladas em pequenas comunidades que 

optaram por essa via. Entre a grande maioria dos 

residentes, a liberdade individual parece ter um valor 

infinitamente maior do que a constituição de uma 

esfera pública “global”.

CONsuMO Pós-MODerNO

Second Life é também um paraíso de consumo, 

mas de forma não convencional, razão pela qual 

muitas das grandes empresas que ali investiram têm 

reportado frustração com resultados comerciais (em 

função disso a mídia chegou a especular sobre um 

eventual esvaziamento do novo mundo). As “ilhas” 

independentes, construídas por empreendedores 

individuais e que oferecem diversão for free, são 

muito mais visitadas do que as comerciais. É que o 

consumo no SL tem um caráter lúdico. A beleza e 

riqueza visual das paisagens, o design criativo e as 

funcionalidades dos objetos atraem mais a atenção 

dos residentes do que lojas virtuais. Há exceções, já 

que no SL o “sonho de consumo” é realizável num 

clicar do mouse – virtualmente, é claro. Quem quer 

o “carro do ano”, a roupa de uma griffe cara ou 

mesmo um castelo para morar pode adicionar estas 

coisas com certa facilidade ao inventário de bens do 

seu avatar. Deixando de lado tais especificidades, as 

vertentes do marketing mais promissoras no SL são 
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a pesquisa, o data mining e o chamado branding 

– construção e fixação de uma marca no universo 

mental de determinado público-alvo. A teoria con-

temporânea do branding define como meta que o 

consumidor vivencie “experiências” relacionadas à 

marca e estabeleça com ela um vínculo afetivo. 

Um artigo de Paul Hemp na Harvard Business 

Review (2006) dá conta dessa nova dimensão do 

consumo virtual. Ele afirma que o avatar é uma 

espécie de consumidor-fantasma, capaz de influen-

ciar a compra de produtos físicos pelo seu criador 

e lhe proporcionar insights sobre suas preferências 

ocultas. O avatar não seria então um brinquedo, 

uma marionete, mas sim uma projeção subjetiva do 

indivíduo que o criou. Hemp sublinha a importância 

de, nos ambientes virtuais, se fazer a marca produzir 

sentido, seja por meio de funcionalidades ou de 

assimilação à atmosfera lúdica. Ele dá como exem-

plo uma conhecida marca de tênis que, em versão 

virtual, faz o avatar correr mais rápido que os outros. 

O artigo propõe que os estrategistas de marketing 

considerem como cliente potencial não o usuário do 

Second Life mas o próprio avatar, com seus “sonhos” 

e “desejos”, ou seja, aposta numa imersão profunda 

do mercado na esfera do game.

Mas o mercado é multifacetado e capaz de 

alimentar-se de seus próprios antagonismos. Como 

diz o provérbio, “uma no cravo, outra na ferradura”. 

No recente lançamento de um carro no Brasil, a 

agência de publicidade louvou as delícias do mun-

do concreto em detrimento do virtual e propôs: 

“se você não tivesse ficado em casa e saísse com 

aquela mulher que seu amigo queria apresentar...”. 

O tom de manifesto “first life” foi inspirado numa 

interessante realização do blogueiro canadense 

Darren Barefoot. Ele criou na Internet um clone 

derrisório da página do Second Life, modificou o 

logotipo, parodiou o título da página (“Get a first 

life”), o slogan (“Your world. Sorry about that”), 

ironizou apelos publicitários (“Fornicate using 

your actual genitals”), enquetes (“Are five senses 

enough?”) e até o quadro estatístico, onde inseriu 

entradas como “Residents died today” e “TV hours 

watched”. 

É curioso também observar a apropriação que 

instituições religiosas estão fazendo do Second Life. 

Consta que os evangélicos foram os primeiros a se 

estabelecer, inclusive com templos no “céu” do SL, 

mas hoje há grupos cristãos, budistas, islâmicos, ju-

daicos e de inúmeras pequenas seitas. Segundo um 

pastor protestante, “nós definitivamente sentimos a 

presença do espírito santo no Second Life”. A igreja 

católica levou mais tempo, mas também já se mani-

festou: “A terra digital também é terra de missão. O 

fenômeno está em expansão e é importante que os 

católicos não estejam ausentes. Ao contrário, devem 

participar para não deixar que a dimensão religiosa 

seja instrumentalizada ou ocupada por outros”, aler-

tou a revista Civilità Cattolica. Como se vê, o discurso 

de adesão ao SL predominante no meio religioso é 

também, abertamente, “marketeiro”.

CAINDO NA reAL

Que efeitos na realidade concreta são produzi-

dos pelo efeito de realidade do Second Life? Sem 

dúvida, estamos diante de um novo e potente ins-

trumental tecnológico para a imaginação e a criação. 

Por outro lado, a redução da política, da religião, das 

relações sociais e afetivas à categoria do lúdico, e sua 

absorção por circuitos de produção e consumo na 

forma do capitalismo cognitivo, pode ser encarada 

como um sintoma cultural. 

OS eVANGÉLICOS
FOram os primeiros a se 

no céu do second life
com templos

estabelecer, inclusive
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As utopias do ciberespaço convergem no sonho 

da experiência reversível, sem risco nem preço. O 

que acontece quando subtraímos da experiência o 

seu caráter de determinação (no tempo), seu risco 

e seu preço? Parece-nos que se a experiência simu-

lada, sintética, for assumida como um suplemento, 

geralmente aprendemos com ela; mas se for uma 

substituição pode ser bem diferente.

eis aí um ponto cego na questão dos 

efeitos da cultura dos games – e de forma geral, 

da cibercultura – na subjetividade contemporânea. 
Uns defendem a tese da “liberação de agressivi-

dade” – ou seja, no âmbito do role playing se 

cometeriam as piores violências para que elas não 

venham a emergir na vida real. Outros defendem a 

tese do “incentivo”, isto é, participar de atividades 

virtuais envolvendo violência e crime é treinar-se 

para repetir a ação com maior naturalidade na vida 

real. Esse dilema nos parece indecidível, uma vez 

que o role playing pode ser utilizado tanto como 

válvula de escape para tensões quanto como for-

ma de adestramento ou treinamento para ações 

concretas irreversíveis.

Parece-nos, portanto, uma precipitação afirmar 

que o “novo mundo” anunciado por Second Life se 

trata de uma expansão necessariamente benfazeja, 

uma nova conquista de cuja exploração quem 

não puder ou quiser partilhar ficará alijado – daí a 

pressa de empresas, universidades, representações 

diplomáticas, instituições religiosas e outras de rapi-

damente aderirem, antes de sofrerem uma nova e 

cruel “seleção das espécies”. Não podemos esquecer 

que Second Life é ainda um produto comercial, e, 

por isso, daqui a algum tempo poderá estar dividindo 

o mercado com outros concorrentes, igualmente 

capazes de gerar e de gerir um “mundo” digital.

No início da década de 1990, com o fim da 

guerra fria e o surgimento da Internet, alimentou-se 

o sonho – para muitos, uma utopia romântica – da 

sociedade global de informação como uma nova 

ordem mundial de compartilhamento de conhe-

cimento, informação e bens materiais e imateriais. 

Second Life passa longe disto: segue as regras de um 

mercado que, mesmo imaterial, é patrimonialista.

Em outro e menos visível lugar, com menos 

estardalhaço do que no Second Life, mas tentando 

também explorar as possibilidades do virtual, outras 

discussões se elaboram. De diversas formas busca-se 

problematizar as premissas do bem comum “que 

dizem respeito à educação, ao saber, à cultura, mas 

também ao espectro de freqüências da rádiodifusão, 

à saúde, à água, ao meio ambiente etc., todos estes 

domínios que deveriam constituir exceções à lei 

do livre comércio” (Mattelart, 2007). Não é este, 

certamente, o pensamento – nem o exercício – que 

Second Life nos convida a empreender.

iedat@attglobal.net 
accioly@centroin.com.br
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ABRE 

e
m junho, a Câmara dos Deputados finalmente 

se debruçou sobre um tema espinhoso do qual 

há muito se esquivava. Clamada por políticos e 

analistas como “a mãe de todas as reformas”, a 

reforma política sugou as energias dos legisladores em 

debates acalorados – nos bastidores, na imprensa e no 

púlpito do Parlamento. Não era para menos. Estava em jogo 

ali o futuro de dezenas de partidos, a carreira de milhares 

de políticos profissionais espalhados pelo Brasil e o voto de 

milhões de cidadãos. No fim, depois de muita discussão, 

nada mudou. A proposta de se abandonar o sistema atual, 

em que votamos em candidatos individuais, por meio da 

chamada lista aberta, para se adotar o sistema de votação 

exclusivamente em partidos, o modelo de lista fechada, 

foi derrotada. A súbita mudança de posição do PSDB (que 

temia uma alteração do status quo que fortalecesse outras 

siglas) e a rebeldia de proporções gigantescas para os pa-

drões do PT (37,5% dos deputados petistas votaram contra 

a orientação do partido) foram os dois fatores que acabaram 

por transferir o peso de um prato para o outro da balança, 

enterrando a tese dos reformadores. Terminada a batalha, 

surge a decepção, sobretudo por parte da imprensa, que via 

nesta reforma e, diga-se, em qualquer outra, uma tábua de 

salvação para o sistema político brasileiro. Os congressistas, 

cristian Klein 
CIeNTIsTA POLíTICO

ELEITOR

A BOCANAO
-

Em LIsTA fEChAdA



justiça seja feita, corresponderam à agonia, trabalhando 

a todo vapor e com criatividade, arquitetando sistemas 

inéditos, como o chamado “distritão”1 e a lista mista. Esta 

chegou até ser posta em votação como uma solução de 

compromisso e uma última tentativa de passar a lista 

fechada, ainda que à meia-boca (metade dos legisladores 

seriam eleitos pelo modelo aberto e metade pelo fechado). 

A proposta foi igualmente rejeitada. A pergunta, diante do 

queixume que se seguiu, é: teríamos mesmo razões para 

chorar pelo fracasso da aprovação da reforma política?

O resultado do trabalho que defendi no Iuperj e publica-

do no livro O Desafio da Reforma Política – Conseqüências 

dos Sistemas Eleitorais de Listas Aberta e Fechada (Mauad 

X) mostra que não. Pelo menos não essa reforma que 

foi pretendida. Num chiste com as palavras, poderíamos 

elaborar uma lista de motivos para não lamentarmos a 

derrota da lista fechada e, paralelamente, não execrarmos 

a manutenção da mal-afamada lista aberta, sistema de 

votação em vigor no país desde 1945. Vejamos:

1 A lista aberta oferece um robusto grau de liberdade 

ao eleitor para escolher ou punir os candidatos que 

o representarão no Parlamento. A lista fechada, por 

sua vez, é o único sistema eleitoral em que não cabe ao 

cidadão selecionar os políticos que estarão no Legislativo. 

Essa prerrogativa é transferida para o partido, que decide 

internamente, antes das eleições, a ordem de seus candidatos 

na lista. Se a legenda conquistar, por exemplo, cinco cadeiras 

parlamentares, estas são destinadas aos cinco primeiros 

nomes da lista preordenada pelo partido. Ou seja, em vez de 

escolher mais (partidos e legisladores individuais), o eleitor 

escolhe menos (só partidos).

2 Problema decorrente da desvantagem anterior, 

como os cidadãos votam apenas na agremiação 

política, não há estímulo para que existam vínculos 

ou reconhecimento entre representantes e representados. 

Essa ausência de accountability faz com que os parlamen-

tares não tenham incentivo para atender às demandas dos 

eleitores, criando um vácuo de representação. As atenções do 

político voltam-se para o partido, que, a rigor, é o seu reduto 

eleitoral. A manutenção e o avanço de sua carreira dependem 

dos laços que constrói com os integrantes do partido que 

organizam a lista preordenada, geralmente os líderes.

1. Por este modelo, seriam eleitos os candidatos mais votados no distrito 
eleitoral, independentemente dos partidos. Como um dos objetivos 
centrais no debate da reforma política no Brasil tem sido o fortalecimento 
dos partidos, vê-se como esta proposta estava totalmente desajustada, 
para dizer o mínimo.
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3 Defensores da lista fechada argumentam que uma 

vantagem desse sistema é que, por votarem só em 

partidos e não serem alvos de propostas de candi-

datos individuais, os eleitores estruturam suas preferências 

em torno da plataforma ideológica de um partido, baseada 

em políticas públicas gerais, não particularistas. Esse efeito 

psicológico esperado é o da identificação partidária. No 

entanto, segundo dados do Comparative Study of Electoral 

Systems (CSES), cidadãos de países que adotam o sistema 

de lista fechada (ou qualquer outro modelo eleitoral) não 

são mais propensos a ter simpatia por um determinado 

partido político. E, diferentemente do senso comum, o 

Brasil não apresenta baixas taxas de identificação partidária. 

Uma pesquisa do Ibope, feita em 2000, mostrou que 58% 

dos eleitores brasileiros tinham preferência ou simpatia por 

algum partido. Aferições anuais do instituto Datafolha, reali-

zadas entre 1989 e 2002, registraram um percentual médio 

inferior: 46%. Enquanto isso, a média internacional, segundo 

pesquisas feitas em 33 países, de acordo com os padrões do 

CSES, é de 45,3%. Ou seja, mesmo tendo como parâmetro 

o índice mais baixo apontado pelo Datafolha, a identificação 

partidária no Brasil está um pouco acima da média interna-

cional e supera a marca de algumas democracias antigas, 

como a Holanda, onde apenas 28% dos cidadãos se sentem 

ligados a alguma agremiação política.

4 Em alguns contextos, a lista fechada é capaz de esti-

mular o efeito reverso ao da identificação partidária. 

É o caso de países como a Bolívia e a Venezuela, 

onde a população passou a expressar um forte sentimento 

antipartidário, uma vez que os sistemas estavam altamente 

centralizados nas agremiações políticas e seus caciques. 

Na Venezuela, exemplo extremo de hipercentralização, o 

eleitor escolhia, com um só voto partidário, as legislaturas 

de todas as esferas (nacionais, regionais e locais) e, por 

isso, não conseguia punir ou premiar governos em níveis 

específicos. Um poder imenso concentrava-se numa peque-

na elite nacional, numa partidocracia que ficou associada 

à corrupção política e ao declínio econômico. As grandes 

legendas só aceitaram mudar o sistema eleitoral – a opção 

foi o distrital misto – quando as taxas de abstenção bateram 

na casa dos 40%. A escalada de frustração, porém, conti-

nuou e levou os eleitores venezuelanos a ceder aos apelos 

personalistas dos candidatos à Presidência, favorecendo o 

discurso anti-sistema defendido por não-políticos, como o 

ex-militar Hugo Chávez. O modelo partidário, ironicamente, 

desaguou em um regime centrado na figura de um líder 

providencial.

5 Para os advogados da lista fechada, o sistema de lista 

aberta favorece por demais a competição entre can-

didatos do mesmo partido. Mas será que a imagem 

de guerra civil, pintada por alguns analistas, corresponde de 

fato à realidade? Em primeiro lugar, a lista aberta fornece 

um estímulo estrutural à união partidária. A base para a 

alocação das cadeiras, como em todos os sistemas de lista, 

é o total de votos dados à agremiação. A história eleitoral 

brasileira está repleta de casos de candidatos que obtiveram 

expressivas votações, mas não se elegeram porque o partido 

não ultrapassou o quociente eleitoral, isto é, não agregou 

os votos necessários. A necessidade de se agregarem votos 

é um importante indutor da solidariedade partidária. Em 

segundo lugar, toda direção partidária tem interesse em 

elaborar e coordenar um plano minimamente racional, 

evitando que candidatos da legenda se engalfinhem pelo 

mesmo eleitorado. A noção difundida de que a melhor 

estratégia é lançar o maior número de candidatos possível 

não encontra respaldo empírico. Na eleição para deputado 

federal no Rio, em 2006, por exemplo, se os partidos e 

coligações preenchessem suas listas com o máximo de 

nomes permitido, teriam sido lançados 1.679 candidatos. 

O número, contudo, foi de 751. Ou seja, menos de 45% do 

limite disponível. Os dados sugerem que o importante não é 

a quantidade de candidatos – possivelmente porque o efeito 

da profusão de nomes pode ser o inverso, o de atrapalhar, 

fragmentando recursos como o tempo de exposição de cada 

um deles no horário eleitoral gratuito na TV. A questão, 

então, é a qualidade, ou melhor, o tipo de candidato – o 

que indica a relevância do processo de seleção interno e 

da coordenação feita pelos líderes partidários. Em terceiro 

lugar, a idéia de alta competição partidária carrega, implícita, 

o pressuposto de que todos os candidatos são iguais entre 

si, o que não é verdade. Há candidatos com status e perfis 

diferentes. O grande puxador de votos dificilmente pode 

ser visto como adversário interno para aqueles que têm 

pouco cacife eleitoral.

CANSEI
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6 Baseados nesse equivocado diagnóstico de excessiva 

competição intrapartidária, críticos da lista aberta 

costumam derivar uma série de corolários. A alta 

concorrência entre candidatos do mesmo partido geraria 

uma grande incerteza eleitoral, que forçaria o aumento 

dos gastos eleitorais que, por sua vez, criaria o caldo para a 

corrupção... À essa altura, chegamos ao tema que, por causa 

dos escândalos de 2005 e 2006, foi o principal responsável 

para que a reforma política, depois de anos engavetada, 

fosse finalmente votada. A proposta da lista fechada trazia 

acoplada, em seu projeto de lei, um suposto remédio para 

a corrupção: o financiamento exclusivamente público de 

campanha. Durante as discussões na Câmara, não foram 

poucos os deputados cujas considerações punham o finan-

ciamento público como o leitmotiv da reforma política. A 

lista fechada seria apenas o meio para se chegar a esse fim, 

visto que a transferência de dinheiro público para campa-

nhas políticas só seria justificável perante a sociedade com 

a adoção desse modelo, pois os recursos destinariam-se às 

campanhas de partidos e não de candidatos individuais. O 

argumento dos deputados a favor do projeto era dupla face. 

Um, mais torto e voltado para o público externo, dizia que, 

juntos, lista fechada e financiamento público quebrariam os 

incentivos à corrupção. O outro, mais corporativo e voltado 

para os seus pares, considerava inaceitável que um deputado 

federal, com um sentimento “próximo à humilhação”, tenha 

que pedir dinheiro a empresários para levantar recursos de 

campanha2. Esses argumentos, porém, desviam a discussão 

de alguns pontos centrais. Em primeiro lugar, nada garante 

que, com o financiamento público, o caixa dois deixaria de 

existir. Em segundo lugar, a corrupção, no sistema preorde-

nado, poderia voltar-se para a compra dos melhores lugares 

da lista partidária. Finalmente, mesmo que houvesse garantia 

de ser um modelo mais imune à corrupção, o que não há 

– pois até hoje os estudos que tentam associar a corrupção 

a um determinado sistema eleitoral chegaram a resultados 

bastante díspares –, seria questionável priorizar esta dimen-

são enquanto uma reengenharia eleitoral deste nível atinge 

vários outros relevantes planos do sistema político.

7 A lista fechada é o sistema mais propenso à oligarqui-

zação partidária, já que, tipicamente, reforça o poder 

dos líderes, responsáveis pelo ordenamento das listas. 

Sobre esse assunto, a situação brasileira tem dado margem a 

duas percepções contraditórias. Pela primeira, a lista aberta 

2. Discurso do deputado Raul Jungmann (PPS-PE), em 13 de junho de 
2007, às 12h58.
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é culpada por minar o poder dos dirigentes partidários no 

Brasil, ao permitir, com o voto personalizado, que políti-

cos cultivem seus próprios bastiões eleitorais e escapem 

das tentativas de controle dos líderes. Estaria aí uma das 

razões (e concepções) da existência de partidos fracos no 

país e, por isso, seria saudável reforçar o poder da direção 

partidária por meio da lista preordenada. Paradoxalmente, 

quando os críticos alertam para os riscos de oligarquização, 

os defensores da lista fechada contra-argumentam dizendo 

que os líderes no Brasil “já mandam mesmo”. Ora, mas o 

diagnóstico original não apontava para a debilidade dos 

líderes de partido? Esse “transtorno bipolar” sugere que 

o retrato mais acurado da realidade esteja numa zona 

intermediária. De todo modo, se é verdade que os líderes 

brasileiros já mandam, o sistema de lista aberta possibilita 

que esse poder não seja estático. Ele está sendo perio-

dicamente confrontado pelo resultado eleitoral. Estrelas 

emergentes surgem das urnas, com expressivas votações, 

tornando-se potenciais líderes do partido. No sistema de 

lista fechada clássico, por sua vez, os candidatos não têm 

cacife eleitoral para incomodar os líderes e, logo, as relações 

hierárquicas tendem a ser mais verticais.

40

Num dos discursos mais exaltados, durante o primeiro 

embate em plenário da reforma política, em 13 de junho, 

um deputado maranhense do PT, Domingos Dutra, tentava 

justificar sua rebeldia em relação à orientação do partido, re-

clamando justamente do caráter oligárquico da lista fechada, 

que ali se desenhava. Mãos e braços nervosos e dedo em 

riste, conclamava o Parlamento, ou melhor, os “bagrinhos”, o 

baixo clero, a derrotar a proposta, que, para ele, estava sendo 

empurrada “goela abaixo” pelos líderes dos partidos.

– Não é verdade que a derrota da lista fechada significa o 

fim da reforma política. Vamos derrotá-la e discutir fidelidade 

partidária, fim de coligações, federação, financiamento públi-

co. Por isso, eu, deputado nordestino, estou aqui para fazer 

um apelo. Vamos derrotar a lista fechada para democratizar 

esta reforma política. Quero dizer também, desta tribuna, 

pedindo licença ao meu partido e ao meu líder, que fecharam 

questão, que vou enfrentar a comissão de ética do PT, mas 

não voto a favor dessa lista – bradou.

As defecções foram tantas que não houve necessidade de 

o deputado maranhense enfrentar o tribunal do partido. Mas, 

se houvesse, talvez as razões enumeradas acima pudessem 

fazer parte de sua peça de defesa.

cklein@iuperj.br
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casamento ou trabalho?

a opção social das

mulheres

Os estudos sobre mobilidade social analisam, em 

geral, os dados para homens adultos, ou seja, 

analisam a mobilidade deles entre a classe 

social em que cresceram, medida pela ocupação do 

pai, e a classe social em que se encontram, medida por 

sua ocupação atual. À primeira vista, esta abordagem 

parece ignorar metade da estória, na medida em que 

muitos estudos não analisam os padrões de mobilida-

de social das mulheres. Qualquer pessoa com algum 

censo crítico diria que estes estudos sobre mobilidade 

deixam de fora metade da história, tendo em vista que 

a população brasileira, assim como a de diversos outros 

países, se divide mais ou menos ao meio entre homens 

e mulheres.

carlos antonio costa ribeiro
sociÓlogo

Q

BAÚ DA INFELICIDADE
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Apesar de legítima, essa crítica deve ser feita com 

cautela. Grande parte das mulheres entre 25 e 64 anos de 

idade não está no mercado de trabalho e, portanto, tem 

sua posição de classe definida por outros membros de sua 

família ou por sua última ocupação. Mesmo as mulheres 

que estão no mercado de trabalho de forma consistente 

costumam se casar com homens que têm posições de 

classe com status socioeconômico mais alto do que as 

suas. Portanto, a posição de classe de cada família pode, 

na maior parte dos casos, ser definida a partir da posição 

de classe dos homens. 

Esse fato, comum em diversos países industriais, levou 

alguns sociólogos a argumentar que a melhor maneira 

de se estudar a mobilidade social das mulheres seria por 

meio da análise da relação entre a classe social de seus 

pais e a de seus maridos (Goldthorpe, 1983). A mobilidade 

social ocorreria antes via casamento do que via entrada no 

mercado de trabalho. O sociólogo inglês John Goldthorpe 

defende veementemente essa abordagem que ele próprio 

define de “visão convencional”. Além de justificar teorica-

mente sua posição, afirmando que a unidade de análise 

dos estudos de estratificação e desigualdade deveria ser a 

família e não o indivíduo, Goldthorpe utiliza dados sobre 

desigualdade de gênero para mostrar como grande parte 

das mulheres está fora do mercado de trabalho. Além disso, 

quando os filhos são muito pequenos, grande parte das 

mulheres troca a carreira pelo lar, e aquelas que perma-

necem no mercado de trabalho costumam ter posição de 

classe inferior à do companheiro. 

F oi exatamente contra essa perspectiva convencional 

que os estudos de gênero levantaram as críticas mais 

desafiadoras às teorias clássicas de estratificação 

social e à análise de classes (Abbot; Sapsford, 1987). De 

acordo com essas críticas, a crescente entrada das mulhe-

res no mercado de trabalho pago nas sociedades indus-

triais, a partir da década de 1960, imporia sérios limites 

aos estudos de estratificação e às análises de classe que 

partissem da família como unidade básica de estratificação. 

Tendo em vista que os estudos clássicos consideravam a 

família não apenas como uma unidade econômica, mas 

também como uma comunidade de interesses e opiniões, 

os estudos de gênero na realidade reivindicavam a neces-

sidade de estudar aspectos particulares da atividade das 

mulheres dentro e fora das unidades familiares. 

Tal reivindicação deu início a uma série de estudos 

extremamente importantes sobre a divisão do trabalho 

doméstico e sobre as características da atividade femini-

na no mercado de trabalho (e.g. Hartman, 1979, 1981; 

Acker, 1973; Lewis, 1985; Crompton; Mann, 1986). No 

entanto, a perspectiva convencional não pode ser apenas 

taxada de preconceituosa ou machista. Parece realmente 
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haver razões importantes para considerar a família como 

a unidade básica de estratificação (SORENSEN, 1994; 

GOLDTHORPE, 1983). Essa idéia fica muito mais clara 

nos estudos de desigualdade de renda e pobreza do que 

nos estudos de desigualdade de classe. No estudo da 

distribuição de renda em uma determinada sociedade, 

deve-se considerar a renda familiar per capita, não a renda 

individual, porque só assim é possível derivar a distribuição 

do padrão de consumo e bem-estar. Por exemplo, em uma 

família em que a esposa recebe rendimentos de R$ 950 

mensais e o marido, R$ 50 mensais, considera-se a média 

entre as duas rendas individuais como a renda familiar per 

capita (no caso, R$ 500 mensais). É essa renda familiar 

per capita que deve ser comparada para que se possa 

saber a distribuição de renda no país. Caso contrário, 

seria sobreestimado, por exemplo, o número de pobres em 

uma determinada sociedade. No caso anterior, o marido 

seria pobre e a mulher não, mas de fato o marido não é 

pobre porque, pelo menos em parte, compartilha o nível 

de consumo da esposa.

Da mesma forma, na análise da estrutura de classes 

de uma determinada sociedade, as famílias devem ser 

consideradas como unidades e não os indivíduos. No 

caso de classes sociais, utiliza-se geralmente a posição 

no mercado de trabalho e a ocupação como instrumentos 

de mensuração, em vez da renda. Dessa forma, um casal 

em que o marido é advogado e a esposa é operária têxtil 

estaria em uma única posição de classe. Mas em qual 

posição? Como somar a classe do marido e a da esposa 

de forma semelhante à que se fez com a renda? Embora 

haja algumas propostas metodológicas para combinar as 

duas posições de classe (Britten; Heath, 1983), defen-

sores da abordagem convencional argumentam que o 

fato de a desigualdade de gênero ainda ser tão grande 

na sociedade moderna garante que o uso apenas da 

posição de classe dos maridos para definir a estrutura 

de classes não implique erros de mensuração (Erickson; 

Goldthorpe, 1993). Ou seja, o número de maridos em 

posição de classe mais elevada continua sendo tão 

grande que não é necessário levar em conta a ocupação 

das esposas para se delinear a estrutura de classes de 

uma dada sociedade. 

D e certa forma, os defensores da perspectiva 

convencional estão corretos. Estudos empíricos 

em diversas sociedades industriais, inclusive 

no Brasil, comprovam que os maridos continuam a ter 

posições no mercado de trabalho mais elevadas do que 

suas esposas (Scalon, 1999; Erickson; Goldthorpe, 1993). 

Conseqüentemente, análises baseadas apenas na posição 

de classe de homens representam fidedignamente a es-

trutura de classes das sociedades estudadas (Sorensen, 

1994). Vale lembrar que os defensores da perspectiva 

convencional não são ingênuos; nas famílias em que a 

esposa tem posição de classe mais elevada, consideram 

que esta deve ser usada para definir a classe da unidade 

familiar (Erickson, 1984). Além disso, pessoas solteiras 

de ambos os sexos entrariam como unidades familia-

res separadas no cálculo da estrutura de classes. Se a 

posição relativa de homens e mulheres no mercado de 
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trabalho se modificar, havendo mais igualdade, então 

seria necessário rever a idéia da família como unidade 

de estratificação, ou pelo menos seria mais comum medir 

a posição de classe a partir da ocupação das mulheres. 

No entanto, nas sociedades contemporâneas, inclusive no 

Brasil, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho 

é tão grande que ainda é possível utilizar a posição de 

classe do marido para definir a posição de classe da 

unidade familiar (Scalon, 1999).

Embora os estudos que utilizam a ocupação do marido 

para definir a estrutura de classes não estejam empirica-

mente errados, não há a menor dúvida de que são em 

grande parte limitados porque deixam de analisar impor-

tantes aspectos da estratificação ligados às desigualdades 

de gênero. É realmente verdade que a partir das décadas 

de 1960 e 1970 um número cada vez maior de mulheres 

passou a integrar o mercado de trabalho. Essa crescente 

participação das mulheres está relacionada a uma enorme 

mudança nas características do mercado de trabalho, 

que se expandiu principalmente no setor de serviços em 

diversas sociedades modernas. 

No Brasil, o processo se deu concomitantemente 

à crescente industrialização, ou seja, o surgimento da 

sociedade industrial e da de serviços foi paralelo, e não 

consecutivo, como ocorreu em diversas sociedades do 

hemisfério norte. Nas décadas de 1960 e 1970, quando 

houve a mais rápida industrialização da sociedade brasi-

leira, também se expandiu o setor de serviços. O declínio 

do setor rural foi rapidíssimo e implicou a ampliação da 

indústria e dos serviços. Enquanto a primeira foi alimen-

tada principalmente pela mão-de-obra masculina, o setor 

de serviços contou em grande parte com a crescente 

participação das mulheres no mercado de trabalho. Não 

analisar a mobilidade social das mulheres, no Brasil, signi-

fica desconsiderar importantes características do mercado 

de trabalho. Ao mesmo tempo, é necessária cautela para 

não confundir estrutura ocupacional e estrutura de clas-

ses. A primeira diz respeito à ocupação dos indivíduos e 

a segunda, às famílias que constituem unidades básicas 

das posições de classe.

Ao analisar a mobilidade dos homens é possível ob-

servar ao mesmo tempo as estruturas ocupacionais e de 

classe. Em contraposição, analisar a mobilidade social das 

mulheres no mercado de trabalho mostra-se importante 

para entender melhor a estrutura ocupacional, mas não 

essencial para descrever a estrutura de classes. Justamente 

com o objetivo de distinguir posição ocupacional de posi-

ção de classe, o sociólogo norte-americano Erik O. Wright 

(1997) propõe que cada indivíduo tenha uma posição 

de classe direta e outra indireta. A primeira diz respeito 

à posição de classe derivada da ocupação que a pessoa 

exerce no mercado de trabalho, enquanto a segunda 

advém da posição de classe dominante no domicílio. Por 

exemplo, uma secretária casada com um industrial teria 

uma posição direta na classe dos trabalhadores não-ma-

nuais de rotina e, ao mesmo tempo, uma posição indireta 

na classe dos capitalistas. Segundo essa perspectiva, as 

pesquisas na área de estratificação e de análise de classes 

estariam ora interessadas na posição de classe direta, ora 

na indireta. Essa diferenciação é analiticamente interes-

sante porque permite uma maior clareza dos objetivos de 

cada pesquisa.

N este artigo, adoto a distinção de Wright (1997) 

para estudar a mobilidade social das mulheres 

no Brasil. Inicialmente, analiso as mudanças nos 

padrões de mobilidade social de mulheres entre 25 e 64 

anos de idade que estavam no mercado de trabalho em 

1973, 1982, 1988 e 1996.  Levo em conta, portanto, a 

posição de classe direta das mulheres e sua mobilidade 

social em relação à classe de seu pai. O fato de comparar a 

classe da filha com a do pai já implica algumas diferenças, 

como sugerido por Scalon (1999), na medida em que elas 

tendem a possuir ocupações distintas das dos homens. 

Ou seja, algumas taxas de mobilidade serão influencia-

das pelos itens confrontados. Nesse sentido, as taxas de 

mobilidade das mulheres não podem ser diretamente 

comparadas com as dos homens.
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Em seguida, analiso a mobilidade social das mulheres 

via casamento. Ou seja, investigo a mobilidade entre 

classe de origem, medida pela ocupação do pai, e classe 

de destino, medida pela ocupação do marido.  Focalizo, 

portanto, a posição de classe indireta das mulheres. 

Esta é geralmente a dominante, tendo em vista que elas 

tendem, por um lado, a se casar com homens que têm 

posição ocupacional hierarquicamente superior à sua e, 

por outro lado, a se dedicar às atividades domésticas e 

ter pouco comprometimento com o mercado de trabalho. 

Obviamente as mulheres participam cada vez mais do 

mercado de trabalho e assumem posições importantes 

na estrutura ocupacional. Ainda é verdade, no entanto, 

que pelo menos 45% das que têm entre 25 e 64 anos 

continuam fora do mercado de trabalho e sua posição 

de classe deriva inteiramente da ocupação do marido. 

Esse porcentual mostra-se muito expressivo para que se 

ignorem as chances de mobilidade social das mulheres 

que não integram o mercado de trabalho. 

Ao analisar a mobilidade social das mulheres via mer-

cado de trabalho e via mercado matrimonial, pretendo 

ampliar as análises tradicionais sobre mobilidade social 

que viam descrever a evolução da desigualdade de opor-

tunidades. A partir de 1970, expande-se a participação 

das mulheres no mercado de trabalho. Essa tendência 

resulta na criação de novas oportunidades de mobilidade 

social que não foram analisadas em estudos anteriores. 

No entanto, a crescente participação das mulheres no 

mercado laboral não significa, como mostrarei adiante, 

a modificação da estrutura de classes da sociedade 

brasileira, uma vez que a maioria delas continua a ter 

posição de classe direta inferior à dos maridos. Portanto, 

a mobilidade delas via mercado de trabalho, na maioria 

dos casos, é menor do que a experimentada via casa-

mento. Estudar a mobilidade das mulheres no mercado 

de trabalho mostra-se importante para entender seus 

padrões de inserção na estrutura ocupacional da socie-

dade. A mobilidade via casamento, no entanto, ainda 

constitui elemento relevante para as mulheres. Ou seja, 

para entender a estrutura de oportunidades que se apre-

senta para elas, continua a ser fundamental o estudo dos 

padrões de mobilidade social no mercado matrimonial. 

Ainda há muita desigualdade de gênero no Brasil, o que 

implica forte dominação dos homens, os quais, por sua 

vez, continuam a ter posições de classe e ocupacionais 

superiores às de suas esposas, mesmo quando estas 

participam ativamente do mercado de trabalho e não 

apenas do trabalho doméstico. 

Neste artigo, portanto, faço um balanço da estrutura 

de oportunidades que as mulheres brasileiras encontraram 

desde o início da década de 1970, quando se iniciou a 

grande expansão do trabalho feminino que ainda está em 

curso. Para tanto, o entendimento da mobilidade social 

moderna, no mercado laboral, e da tradicional, no mercado 

matrimonial, é fundamental.

participação feminina no mercaDo De trabalho

Não há dúvidas de que houve um enorme aumento 

da participação feminina no mercado de trabalho, fato 

que está estreitamente relacionado com a ampliação do 

setor de serviços que ocorreu ao longo da segunda metade 

do século XX, e mais acentuadamente depois de 1970. 

A maior participação feminina no mercado laboral teve 

relativo impacto sobre a estrutura de classes brasileira. 

No entanto, considerando-se a família como unidade de 

análise, verifica-se que esse impacto não é um simples 

reflexo da entrada das mulheres no mercado. Para a 

maioria delas, o ingresso no mercado se dá em posições 

de classe inferiores às de seus maridos. A Tabela 1 apre-

senta algumas estatísticas importantes sobre a posição no 

mercado de trabalho de mulheres entre 25 e 64 anos em 

1973, 1982, 1988 e 1996. 

A primeira informação que salta aos olhos é o aumento 

da participação feminina no mercado de trabalho. Em 

1973, um terço das mulheres entre 25 e 64 anos estava 

no mercado de trabalho; em 1996, a metade delas exibia 

tal característica. O porcentual de mulheres chefiando 

domicílios passou de 14%, em 1973, para 23%, em 1996. 

y
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Também houve acréscimo na proporção de mulheres com 

posição de classe superior à de seus maridos. De todas 

as mulheres na faixa etária analisada, 3,3% (1973) e 5% 

(1996) tinham posição de classe superior à de seus com-

panheiros.  Considerando-se não todas as mulheres, mas 

apenas as casadas, verifica-se que uma em cada cinco tem 

posição de classe superior à dos maridos (esses valores 

não constam da Tabela 1).

A última linha da Tabela 1 mostra o porcentual de 

mulheres que têm posição de classe autônoma, 

quando são chefes de domicílio, ou dominante, 

quando suas posições de classe são superiores às de seus 

maridos. Nessa linha, a última coluna representa as mu-

lheres cuja posição de classe indireta, segundo a definição 

de Wright (1997), não pode ser derivada da posição de 

classe dos maridos, seja porque chefiam o domicílio, seja 

porque têm posição de classe superior à deles. Em 1973, 

a posição de classe de 17% das mulheres deve ser deri-

vada de suas próprias ocupações; em 1996, o percentual 

passou para 27%. Embora o aumento seja significativo, 

não corresponde à metade da estrutura de classes. Por-

tanto, as análises de outros estudos, embora limitadas à 

mobilidade dos homens, continuam representando bem 

os padrões de mobilidade que caracterizam a estrutura 

de classes brasileira. 

Embora as análises utilizando apenas os dados 

sobre a mobilidade social dos homens sejam suficientes 

para entender as principais características da estrutura 

de classes no Brasil, a investigação da mobilidade das 

mulheres também é importantíssima para compreender 

a sociedade brasileira. Entre 1973 e 1996, houve um 

aumento de 60% no número de domicílios em que a po-

sição ocupacional das mulheres é definidora da posição 

de classe da unidade familiar. Além disso, o estudo da 

mobilidade social feminina é fundamental para entender 

sua crescente participação no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, analisarei a seguir a posição de classe e 

os padrões de mobilidade social das mulheres entre 25 e 

64 anos que estavam no mercado de trabalho em 1973, 

1982, 1988 e 1996. Ou seja, levarei em conta apenas a 

posição de classe direta – de acordo com a definição de 

Wright (1997). Assim, considerarei 41% das mulheres 

em 1973; 40,2% em 1982; 46% em 1988 e 52% em 

1996. Esses porcentuais correspondem às mulheres que 

estavam no mercado de trabalho no período em que foi 

realizada a PNAD. Pelo menos a metade das que estavam 

no mercado de trabalho era casada com homem com 

posição de classe superior à sua e, portanto, tem posi-

ção de classe indireta superior àquela definida por sua 

ocupação. As mulheres que não estavam no mercado de 

trabalho (59%, em 1973, e 48%, em 1996) tinham sua 

posição de classe definida pela de seus companheiros, 

por realizarem, na maioria das vezes, apenas o trabalho 

doméstico, como donas de casa. 

Em suma, a análise da mobilidade social e da posição 

ocupacional das mulheres não corresponde a um estudo 

da estrutura de classes feminina, uma vez que pelo menos 

dois terços das mulheres não têm sua posição de classe 

definida diretamente por sua ocupação. 
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Esta análise representa apenas uma apreciação da tra-

jetória de mobilidade ocupacional das mulheres em relação 

a sua classe social de origem (medida pela ocupação de 

seus pais quando elas tinham em torno de 14 anos). Mais 

adiante, neste artigo, analisarei a mobilidade das mulheres 

via casamento com o objetivo de entender melhor a estru-

tura de oportunidades da sociedade brasileira. 

o lugar Das mulheres na estrutura ocupacional 

É fato amplamente estudado que as ocupações das 

mulheres no mercado de trabalho são bastante distintas 

das dos homens. Alguns autores afirmam inclusive que, 

em oposição às chamadas ocupações masculinas no setor 

blue colour ou na classe operária industrial (blue colour 

significa ‘cor azul’, em referência à roupa dos operários 

da indústria), existiria um setor pink colour (cor-de-rosa), 

uma classe operária feminina em ocupações no setor de 

serviços. De fato, o crescimento deste setor está direta-

mente ligado ao aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho. 

Essa diferença expressa-se pelo fato de as mulheres 

se concentrarem em algumas ocupações e praticamente 

se ausentarem de outras. Utilizando dados de 1988, 

Scalon (1999) enfatizou tais contrastes na estrutura ocu-

pacional de homens e mulheres. O Gráfico 1 apresenta 

as distribuições ocupacionais, por sexo, de pessoas entre 

25 e 64 anos que estavam no mercado de trabalho em 

1996, de acordo com os dados da PNAD. 

Os dados do Gráfico 1 comprovam que homens e 

mulheres concentram-se em diferentes ocupações 

no mercado de trabalho. No setor não-manual, 

fica evidente que as ocupações de trabalho de rotina de 

níveis alto e baixo são predominantemente exercidas por 

mulheres. Essas ocupações relacionam-se aos trabalhos de 

escritório (classe IIIa), como por exemplo secretárias, ou 

ao setor de vendas (IIIb), como recepcionistas, balconistas 

e vendedoras. Ou seja, são ocupações hierarquicamente 

médias e baixas no setor de serviços. Como visto, este setor 

é o principal nicho de trabalho feminino. Em contraste, 

há muito poucas mulheres na classe IVa, de proprietários 

empregadores. Isso significa que há muito poucas pro-

prietárias, o que provavelmente influencia o diferencial 

entre as distribuição de renda de homens e mulheres, uma 

vez que os proprietários tendem a ter renda alta, embora 

tenham educação baixa.

Nas classes de trabalho manual também há concen-

tração das mulheres em ocupações do setor de serviços 

e da indústria tradicional. Uma em cada cinco mulheres 

está nas ocupações de serviço doméstico, ao passo que 

praticamente não há mulheres na indústria moderna 

(classes V, VIa, e VIIa2), cujas ocupações correspondem à 
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elite da classe trabalhadora. Ou seja, elas concentram-se 

nas ocupações mais baixas do setor de trabalho manual. 

No setor rural, praticamente não há mulheres proprietárias 

empregadoras. 

O Gráfico 1 confirma que há grande desigualdade de 

gênero na distribuição ocupacional, na medida em que as 

mulheres concentram-se em ocupações hierarquicamen-

te baixas dos setores não-manual, manual e rural. Um 

estudo adequado sobre a desigualdade de gênero deve 

necessariamente entender as razões e os mecanismos que 

levam à aglutinação das mulheres em certas ocupações. 

A desigualdade de renda entre os sexos, por exemplo, 

deve ser explicada em termos das ocupações e tempo de 

dedicação ao trabalho de homens e mulheres.

As características da estrutura ocupacional feminina, 

bastante diferente da masculina, também obrigam a tomar 

algumas precauções metodológicas para desenvolver o 

estudo da mobilidade intergeracional das mulheres. Como 

praticamente não há mulheres em algumas classes sociais, 

torna-se estatisticamente inviável analisar a mobilidade 

social utilizando as classes com poucos casos. Em vez 

de empregar o esquema de classes com 16 categorias, 

faz-se necessária a agregação de alguns grupos ocupa-

cionais. A distinção entre pequenos proprietários com e 

sem empregados (classes IVa e IVb) não pode ser feita 

porque há muito poucas mulheres na classe IVa. Como 

quase não há mulheres na indústria moderna, as classes 

V, VIa e VIIa2, que classificam diferentes ocupações nesse 

segmento, devem ser combinadas em uma única categoria. 

As classes de trabalho manual na indústria tradicional (VIb 

e VIIa4) e no setor de serviços (VIc e VIIa1) também foram 

agregadas em dois grupos. 

D essa forma, o setor de trabalho manual divide-se em 

quatro classes: trabalho manual na indústria mo-

derna (V-VIa-VIIa2), trabalho manual na indústria 

tradicional (VIb-VIIa1), trabalho manual no setor de serviços 

(VIc-VIIa4) e trabalho manual nos serviços domésticos 

(VIIa3). Finalmente, as duas classes rurais (IVc e VIIb) foram 

combinadas porque há um número muito reduzido de pe-

quenas empregadoras rurais (IVc). Essas agregações levam 

a um esquema de classes com dez categorias. A utilização 

de 16 delas levaria a análises estatisticamente indetermina-

das, na medida em que muitas células das tabelas ficariam 

vazias. Embora haja diferença de gênero na concentração 

em determinadas classes e a utilização do esquema com dez 

classes seja mais conveniente para analisar a mobilidade das 

mulheres, a hierarquia em termos de chances relativas de 

mobilidade, de renda e de anos de estudo entre as classes 

nos esquemas com 10 e 16 categorias é semelhante. 

Essas dez classes foram utilizadas para classificar as 

ocupações de origem (dos pais quando as respondentes 

tinham em torno de 14 anos) e das mulheres que estavam 

no mercado de trabalho na semana em que foram realiza-

das as PNADs. As distribuições das classes de origem e de 

destino das mulheres entre 25 e 64 anos em 1973, 1982, 

1988 e 1996 estão representadas nos Gráficos 2 e 3.

Os dados devem ser analisados com cautela. Parte da 

disparidade entre as duas distribuições depende da dis-

criminação ocupacional por gênero. O gráfico das classes 

de origem mede a ocupação dos pais (homens) e o de 

destino, a das filhas (mulheres). Como homens e mulheres 

concentram-se em posições ocupacionais diversas, parte 

da diferença entre os dois gráficos é uma conseqüência 

direta da alocação ocupacional distinta de homens e 

mulheres. Por exemplo, mais de 5% dos pais trabalham 

na indústria moderna, ao passo que menos de 3% das 

filhas estão nesse setor. Apenas 2% dos pais trabalham 

em serviços domésticos, enquanto pelo menos 20% das 

filhas têm esse tipo de ocupação. O diferencial de gênero 

implica dizer que os padrões de mobilidade das mulheres 

não são diretamente comparáveis aos dos homens. 

Na distribuição de origem, no entanto, há semelhanças 

com o que foi observado anteriormente em relação aos 

homens. A maioria das mulheres tem origem nas classes 

rurais ou de trabalho manual urbano. Mas o destino ocu-

pacional delas distingue-se do dos homens, tendo em vista 

que elas convergem para o setor de serviços, ou seja, as 

c
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classes de trabalho manual nos serviços (VIc e VIIa3) e de 

trabalho não-manual de rotina (IIIa e IIIb). Também há um 

número significativo de mulheres na indústria tradicional 

(classe VIb).

Ahistória da origem das mulheres que parece predomi-

nar é a do grande número de filhas de trabalhadores rurais 

que foi trabalhar nos serviços domésticos nas cidades. 

Em 1973, em torno de 70% das mulheres no mercado 

de trabalho eram filhas de agricultores; em 1996, esse 

número diminuiu para 55%. Em todo o período uma em 

cada cinco mulheres trabalhava em ocupações de serviços 

domésticos (classe VIIa3).

mobiliDaDe vertical no mercaDo De trabalho

Analiso, a seguir, a mobilidade total e vertical das mu-

lheres, ou seja, procuro verificar se elas exercem ocupações 

diferentes ou hierarquicamente superiores às de seus pais. 

A mobilidade total representa o porcentual de filhas que 

não permaneceu na mesma classe de seus pais; como já 

salientado, parte dessa mobilidade se deve ao exercício 

de ocupações distintas por homens e mulheres. Em 1973, 

63% das mulheres estavam numa classe social diferente da 

de seus pais; o porcentual aumentou para 78%, em 1982, 

e para 80%, em 1988; diminuiu para 76%, em 1996. O 

principal motivo do acréscimo na taxa total de mobilidade 

entre 1973 e 1982 foi a diminuição da imobilidade nas 

classes rurais e a conseqüente ampliação da mobilidade 

para fora do setor rural. Ou seja, entre 1973 e 1982, houve 

grande movimentação para fora do setor rural e, portanto, 

aumentou a mobilidade total. As flutuações entre 1982 e 

1996 são mínimas e não revelam uma tendência clara.

Em todo o período analisado houve quatro vezes mais 

mobilidade ascendente do que descendente. Além de 

analisar a mobilidade vertical total, faço uma subdivisão 

entre mobilidade de curta e longa distância. Essa reparti-

ção é realizada a partir de metodologia desenvolvida por 

Gerber e Hout (2004).

Partindo dessa metodologia e observando a mobili-

dade ascendente e descendente como um porcentual da 

mobilidade total, é possível verificar uma tendência de 

diminuição da mobilidade ascendente de longa distância, 

e de aumento da mobilidade ascendente de curta distância 

a partir de 1982. A mobilidade descendente de curta dis-

tância permaneceu em torno de 15% em todo o período 

analisado, ao passo que a descendente de curta distância 

mostra tendência de aumento entre 1988 e 1996. Em 

suma, embora tenha havido um aumento da mobilidade 

total entre 1973 e 1982, não há disposições claras nem 

de aumento nem de diminuição das taxas de mobilidade 

vertical ascendente e descendente.

As taxas de mobilidade total e vertical das mulheres 

no Brasil são bastante elevadas, revelam melhoria inter-

geracional das posições ocupacionais das mulheres em 

relação a seus pais e indicam mais continuidades do que 

mudanças entre 1973 e 1996. 

taxas absolutas De mobiliDaDe no mercaDo De trabalho

As taxas absolutas de mobilidade também podem ser 

usadas para descrever a origem das mulheres em cada 

classe, por um lado, e os destinos das mulheres com origens 

em diferentes classes, por outro lado. Essas informações 

são obtidas a partir da análise das taxas de entrada e de 

saída, respectivamente. O Gráfico 4 apresenta as taxas 

de entrada em cada classe, ou seja, os porcentuais das 

colunas das tabelas de mobilidade, que representam as 

mulheres em cada classe com origens na mesma classe 

(auto-recrutamento), no mesmo setor e no setor rural.

Aprimeira informação que salta aos olhos é o 

fato de que praticamente todas as mulheres que 

trabalham no campo são filhas de agricultores. 

Ainda com relação às classes rurais, quanto mais elevada 

hierarquicamente a classe de destino, menor o porcentual 

de filhas de agricultores. A soma do auto-recrutamento 

e do recrutamento no mesmo setor também é mais 

expressiva nas classes hierarquicamente elevadas. A 

classe de profissionais e administradores de nível alto é a 

que apresenta os maiores índices de auto-recrutamento 

e recrutamento no mesmo setor. Isso significa que as 

mulheres profissionais são predominantemente filhas de 

profissionais ou trabalhadores não-manuais. As classes de 

pequenos proprietários (IVa), trabalhadores manuais nos 

serviços (VIc) e nos serviços domésticos (VIIa3) apresentam 

índices baixíssimos de imobilidade. 
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O Gráfico 5 exibe as taxas de saída para cada um dos 

dez grupos ocupacionais. Os porcentuais representam o 

montante total de mobilidade para cada classe de origem. 

Além disso, quando apreciados em conjunto com o Gráfico 

4 revelam informações importantes sobre a dinâmica de 

oferta e demanda de mão-de-obra feminina. Por exemplo, 

a classe de trabalhadores rurais (VIIb) possui os maiores 

índices de auto-recrutamento e os menores de imobilidade. 

Isso quer dizer que essa classe está enviando trabalhadoras 

para todas as outras ocupações. No outro extremo, a classe 

de profissionais de nível alto (I) apresenta os índices mais 

elevados de auto-recrutamento e recrutamento no mesmo 

setor, bem como os porcentuais mais expressivos de imo-

bilidade e mobilidade no mesmo setor. Constitui, portanto, 

o grupo mais fechado na estrutura de classes. 

Os índices de mobilidade absoluta analisados nesta 

seção revelam uma sociedade dinâmica em que muitas 

mulheres experimentaram mobilidade social em relação 

à classe social em que cresceram. Essa mobilidade so-

cial é, na sua maioria, de curta distância entre classes 

hierarquicamente próximas ou do setor rural para o 

urbano, principalmente para o baixo setor de serviços, 

representado pelas categorias ocupacionais das classes 

de trabalho não-manual (IIIb) e das classes manuais do 

setor de serviços (VIc e VIIa3). A quantidade de mulheres 

com origem no campo é tão grande que mesmo nas 

classes mais elevadas hierarquicamente há um número 

considerável de filhas de agricultores. A história que as 

taxas de mobilidade apresentadas acima revela é a da 

enorme entrada de filhas de agricultores no setor de 

serviços. Os dados também mostram a crescente entrada 

das mulheres em ocupações não-manuais de nível alto 

(IIIa) e de profissionais e administradores (I e II), ocupa-

ções que exigem maior nível educacional. Finalmente, o 

crescimento dos índices de mobilidade das mulheres foi 

acentuado entre 1973 e 1988 e se estabilizou a partir de 

então. Diversos autores indicam que os anos 1980 foram 

essenciais para a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho e os dados de mobilidade social também indicam 

esse fenômeno. 

DesigualDaDe De oportuniDaDes no mercaDo De trabalho

As taxas relativas de mobilidade são obtidas a partir 

de modelos log-lineares e expressas em termos de razões 

de chances medindo a associação líquida entre classes de 

origem e de destino. Essas chances relativas de pessoas 

com origens distintas alcançarem uma mesma classe de 

destino podem ser interpretadas como uma medida da 

desigualdade de oportunidades de mobilidade social. 

Assim como ocorreu entre os homens, reduziu-se a desi-

gualdade para as mulheres. As vantagens de ter origem 

nas classes mais altas em relação às mais baixas para a 

mobilidade social também diminuíram entre 1973 e 1996 

para as mulheres.

C
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Para chegar a essa conclusão, ajustei os mesmos 

modelos estatísticos log-lineares à tabela de mobilidade 

das mulheres cruzando dez classes de origem por dez 

de destino, por quatro anos. O ajuste dos modelos e os 

parâmetros estimados pelo que descreve melhor os dados 

são apresentados na Tabela 3.

Considerando o critério de ajuste BIC, o modelo 

quase-RC-II homogêneo (3) é o que melhor se 

ajusta aos dados. A inspeção do coeficiente de 

mudança uniforme (unidiff) estimado pelo modelo três 

indica a diminuição da associação entre origem e destino 

de 1973 a 1996. A associação uniforme e a herança de 

classe reduziram seu efeito em 23,1% nesse período. A 

retração mais significativa se deu entre 1988 e 1996, 

quando a fluidez social aumentou 11,6%. Ou seja, cada 

coeficiente em 1996 é 11,6% menor do que em 1988; em 

1988 os coeficientes são 4,2% menores do que em 1982 

e em 1982 eles são 7,3% inferiores aos de 1973. 

O coeficiente positivo para o parâmetro de associação 

uniforme mostra que mulheres com origens em classes com 

maior status têm vantagens no mercado de trabalho. Os 

parâmetros diagonais (de herança) positivos indicam que 

mulheres com uma determinada origem têm melhores 

chances do que as outras de alcançar uma posição de 

destino na mesma classe de sua origem. Esse padrão favo-

rece quem conta com origens mais abonadas, porque para 

elas a herança significa a manutenção de uma posição de 

classe privilegiada, o contrário acontecendo com aquelas 

que têm origens desprivilegiadas. 

Embora mulheres com origens mais privilegiadas 

continuem a ter melhores chances de alcançar posi-

ções com status superior na hierarquia ocupacional e 

de nelas permanecer, decresceu significativamente a 

vantagem, principalmente entre 1973 e 1982, e ainda 

mais acentuadamente entre 1988 e 1996. Enquanto o 

aumento da fluidez entre 1973 e 1982 está provavel-

mente relacionado ao período de rápido desenvolvimento 

econômico que se deu desde a década de 1940 até o 

início dos anos 1980, o acréscimo no período posterior a 

1988 está, como mostrarei na próxima seção, associado 

à expansão educacional, que beneficiou enormemente 

as mulheres. Tendo em vista que a desigualdade de 

oportunidades sofreu redução de cerca de 16% para os 

homens, a redução de 23% para as mulheres representa 

uma melhora mais expressiva.

A
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A diminuição da desigualdade de oportunidades pode 

ser exemplificada a partir da comparação das chances 

relativas de imobilidade e mobilidade das filhas de um 

profissional de alto nível (classe I) e de um trabalhador rural 

(classe VIIb-IVc). Em 1973, a filha de um profissional tinha 

1,65 vez mais chances do que qualquer outra mulher de 

permanecer na classe de seu pai, e a filha de um trabalhador 

rural tinha as mesmas possibilidades de continuar como 

trabalhadora rural. Em 1996, essas chances de imobilidade 

tinham diminuído para 1,47 vez. Também é possível cotejar 

as chances dessas duas mulheres de chegar à classe de 

profissionais de alto nível. Em 1973, a filha do profissional 

tinha 62 vezes  mais chances do que a filha de um agricultor 

de se tornar uma profissional. Em 1982, as oportunidades 

reduziram-se para 49 vezes; em 1988, para 45; e em 

1996, para 36. Trata-se, assim, de decréscimo considerável 

da desigualdade de oportunidades de mobilidade social. 

Para interpretar os mecanismos que levaram a tamanha 

diminuição é necessário entender o papel desempenhado 

pela educação no processo de mobilidade. Tendo em vista 

que as mulheres tiveram um avanço educacional ainda mais 

rápido e significativo do que os homens, a menor fluidez 

está certamente relacionada ao maior número de mulheres 

com níveis educacionais relativamente elevados.

eDucação e mobiliDaDe social

No livro “Estrutura de Classe e Mobilidade Social” 

mostro que o aumento da fluidez social para os homens foi, 

em parte, conseqüência de um processo de composição. Ou 

seja, o efeito da classe de origem sobre as chances de mo-

bilidade diminuiu porque uma maior proporção de homens 

passou a ter educação de segundo grau ou superior. A 

partir desse nível educacional o efeito da origem de classe 

nas chances de mobilidade é bem menor. No entanto, a 

história para os homens não foi tão simples, uma vez que 

o aumento proporcional de indivíduos com pelo menos o 

segundo grau completo também foi acompanhado pela 

ampliação do efeito da origem de classe nas chances de 

mobilidade do grupo mais bem educado.

No caso das mulheres, a história mostrou-se mais 

simples. O efeito de composição é muito mais claro no 

aumento da fluidez. Assim como ocorreu com os homens, 

houve uma enorme expansão do porcentual de mulheres 

com segundo grau completo. 

De 1973 a 1996, o porcentual de mulheres no mercado 

de trabalho com idade entre 25 e 64 anos e o segundo grau 

completo passou de 12,8% para 28,8%. Para analisar o 

efeito dessa mudança na composição educacional sobre a 

fluidez social adotei a seguinte estratégia: ajustei modelos 

log-lineares para avaliar a variação temporal (entre 1973 

e 1996) na associação entre origem e destino de classe 

para mulheres com menos do que o segundo grau e para 

mulheres com esse nível de ensino completo. Os modelos 

utilizados foram os seguintes: modelo de independência, 

que se ajustado indica que não há associação entre origem 

e destino; modelo de associação constante, que testa a 

hipótese de que a associação entre origem e destino não 

varia ao longo dos anos; e modelo de variação temporal 

na associação, que aponta um aumento ou diminuição 

da fluidez ao longo dos anos. Todos esses modelos foram 

ajustados com parâmetros específicos para a imobilidade 

e separadamente para duas tabelas. Uma cruzando ori-

gem, destino e ano da pesquisa para mulheres que não 

concluíram o ensino médio e outra semelhante para as 

que chegaram ao fim desse nível escolar. 

N o caso das mulheres que não concluíram o ensino 

médio, o modelo que melhor se ajusta, segundo 

a estatística BIC, é o de associação constante 

(L2=320, g.l.=213 e BIC=-2017). Ou seja, a análise 

indica que a associação entre origem e destino de classe 

não varia ao longo dos anos para as mulheres com menor 

escolaridade. Com relação ao grupo com ensino médio 

completo, o modelo que melhor se ajusta às tabelas é o de 

independência (L2=830, g.l.=284 e BIC=-1955), sugerindo, 

portanto, que não há associação entre origem e destino 

de classe. O resultado desses ajustes comprova a hipótese 

do efeito de composição no aumento da fluidez. Provavel-

mente foram a entrada de coortes mais jovens, com mais 

alto nível educacional, e a concomitante saída de coortes 

mais velhas, com menor escolaridade, que mais contribuí-

ram para o aumento da fluidez. Ou seja, é a reposição de 

coortes de idade que ocorre ao longo dos anos que mais 

influencia o crescimento da fluidez. 
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De fato, ao analisar a variação na fluidez entre três 

coortes de idade para os dois grupos de mulheres che-

guei exatamente à mesma conclusão sobre o efeito de 

composição encontrada na análise anterior, baseada na 

diferença entre as amostras. As coortes de idade analisadas 

foram as de mulheres nascidas entre 1909 e 1931 (não 

mais representadas na PNAD 1996), entre 1932 e 1948 

(presentes em todos os bancos de dados analisados) e 

entre 1949 e 1971 (consideradas nas PNADs a partir de 

1982). Na primeira coorte (nascida entre 1909 e 1931), 

apenas 8,7% das mulheres tinham ensino médio completo; 

na segunda (1932 a 1948), 17,9% já possuíam esse nível 

de ensino e, na terceira coorte (1949 a 1971), elas eram 

32,5%. Tendo em vista que a associação entre origem e 

destino para mulheres com menos do que o ensino médio 

não varia entre as três coortes (o modelo que melhor se 

ajusta é o de fluidez constante: L2=269,6, g.l.=142 e 

BIC=-1288,8), que não há associação entre origem e 

destino para as três coortes de mulheres com mais esco-

laridade (o modelo de independência é o que melhor se 

ajusta aos dados: L2=752, g.l.=213 e BIC=-1337), e que 

cresceu fortemente a proporção de mulheres com ensino 

médio completo da primeira para a terceira coorte, concluo 

que o mecanismo de composição via reposição de coortes 

é o mais plausível para explicar o aumento da fluidez entre 

1973 e 1996.

Em 1973, havia muitas mulheres nascidas antes de 

1949 que não tiveram chances de concluir o ensino médio, 

ao passo que ao longo dos anos mulheres mais jovens, 

nascidas a partir de 1949, e com maiores probabilidades de 

chegar ao fim do ensino médio, passaram a fazer parte das 

amostras das PNADs analisadas neste artigo. As coortes 

com menos chances educacionais foram gradativamente 

substituídas pelas com mais chances educacionais. Tendo 

em vista que para mulheres com maior nível de escolarida-

de a origem de classe não afeta as chances de mobilidade, 

a maior proporção de mulheres no grupo mais educado, 

via reposição de coortes, levou ao aumento da fluidez 

social entre 1973 e 1996. Assim, a reposição de coortes 

levou à diminuição da associação entre origem e destino 

de classe, e não um processo mais geral de diminuição da 

rigidez da estrutura social. 

Em 1982, quando houve um aumento de 7,3% na flui-

dez em relação a 1973, as mulheres mais jovens (nascidas 

entre 1949 e 1971) passaram a fazer parte das amostras 

analisadas. Para estas, as origens de classe determinam 

menos as chances de mobilidade porque um maior por-

centual concluiu o segundo grau (32,5%), realização que 

corresponde a quebrar as barreiras de mobilidade social 

para as mulheres. Em 1996, quando a fluidez cresceu 

11,6% em relação a 1988, as mulheres mais velhas (nas-

cidas entre 1909 e 1931) deixaram de compor as amostras. 

Apenas 8,7% delas possuíam o segundo grau completo. 

A maioria, portanto, tinha um nível educacional que não 

era suficiente para quebrar as vantagens de classe nas 

chances de mobilidade. 

Em suma, a expansão educacional foi o principal 

mecanismo que levou à diminuição da desigualdade de 

oportunidades de mobilidade social para as mulheres. Real-

mente foram as nascidas a partir de 1949 que entraram 

maciçamente no mercado de trabalho nas décadas de 

1960 a 1980. O número de mulheres com segundo grau 

completo cresceu ainda mais nos anos 1980. As oportuni-

dades passaram a ser distribuídas de forma um pouco mais 

igualitária. Esse período significou uma grande revolução 

para as mulheres no mercado de trabalho, mas não acabou 

com as formas tradicionais de mobilidade social, que para 

elas ainda se dão principalmente no mercado matrimonial. 

Conseqüentemente, a estrutura de classes continua a ser 

visível por meio da posição ocupacional dos homens.

mobiliDaDe Das mulheres via casamento

Analisei anteriormente a relação entre classe de 

origem (definida pela ocupação do pai) e a participação 

feminina no mercado de trabalho, ou seja, a mobilidade 

social das mulheres via atuação no mercado laboral. Como 

argumentei, essa mobilidade social das mulheres tem 

um significado completamente diferente da dos homens. 

b
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São dois aspectos diferenciadores. Primeiro, a análise dos 

dados dos homens indica padrões de mobilidade de classe 

que expressam a estratificação da sociedade de modo 

mais geral, na medida em que a ocupação deles pode ser 

usada não apenas para determinar sua própria posição de 

classe como também a de sua família (esposa e filhos). Em 

1996, enquanto cerca de 85% dos homens estavam no 

mercado de trabalho, apenas 52% das mulheres estavam 

nele. Além disso, as casadas tendem a ocupar posição de 

classe inferior à de seus maridos, o que implica em dizer 

que sua classe é antes definida pelo trabalho do marido 

do que por seu próprio trabalho. Em 1996, apenas 27% 

das mulheres tinham sua posição de classe dominante 

definida por sua própria ocupação, ao passo que entre eles 

essa proporção era de cerca de 80%. Portanto, enquanto 

a mobilidade social dos homens revela um fenômeno 

característico da estrutura de classes de uma determinada 

sociedade, a das mulheres expressa apenas a participação 

feminina no mercado de trabalho.

Osegundo aspecto da diferença entre os sexos 

em relação à mobilidade diz respeito ao fato 

de homens e mulheres exercerem ocupações 

distintas. Por exemplo, enquanto eles concentram-se 

no setor industrial, elas exibem tendência de aglutina-

ção no setor de serviços. Esse diferencial de gênero no 

mercado de trabalho reflete-se em taxas de mobilidade 

social distintas para homens e mulheres, não só porque 

a participação no mercado de trabalho é diversa, como 

também porque a comparação da posição ocupacional 

da mulher com aquela de seu pai (homem) gera padrões 

de mobilidade influenciados pelo confronto de ocupações 

tipicamente masculinas com outras tipicamente femininas. 

Conseqüentemente, as taxas de mobilidade obtidas a 

partir das tabelas que cotejam a ocupação do pai com a 

do filho e a ocupação do pai com a da filha não podem 

ser diretamente comparadas.

Esses dois aspectos dificultam enormemente a com-

paração das taxas de mobilidade de homens e mulheres. 

No entanto, tomando a mobilidade dos homens via 

participação no mercado de trabalho e a das mulheres 

via casamento, comparam-se fenômenos talvez menos 

díspares. Considerando os dados de 1996, tal compara-

ção englobaria a mobilidade social de cerca de 80% dos 

homens, que têm sua posição de classe definida por sua 

própria ocupação, com a mobilidade de 73% das mulheres, 

cuja posição de classe é determinada pela ocupação de 

seus maridos. 

De fato, no debate sociológico em torno da mobilidade 

social das mulheres e da unidade de análise de estratificação 

social, diversos estudos (Erickson; Goldthorpe, 1993; Breen; 

Whelan, 1996) confirmam que é fundamental pesquisar 

a mobilidade das mulheres via casamento. Uma vez que 

a família constitui a unidade de análise dos estudos de 

estratificação de classe, deve se explicar como ocorre a 

mobilidade social não apenas no mercado de trabalho, 

mas também no “mercado matrimonial”. Como são as 

mulheres (e não os homens) que têm menor dedicação ao 

mercado de trabalho ou que se unem mais freqüentemente 

a companheiros com ocupação hierarquicamente superior 
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às suas, deve se esmiuçar a mobilidade social via casamento 

das mulheres. Portanto, para entender a mobilidade social 

feminina é fundamental estudar a mobilidade matrimonial. 

Em 1996, três em cada quatro mulheres têm mais chances 

de mobilidade via casamento do que via mercado de tra-

balho. Mas será que a mobilidade feminina via casamento 

pode ser comparada ou equiparada à mobilidade masculina 

via mercado de trabalho?

H á uma hipótese recorrente na literatura sugerindo 

que as mulheres experimentam mais mobilidade 

via casamento do que os homens via emprego. 

Segundo Heath (1981), o destino de classe das mulheres 

depende menos de suas origens de classe do que o dos 

homens. Ou seja, a mobilidade ascendente feminina via 

casamento seria mais fácil do que a masculina via mercado 

de trabalho. Como principal argumento, essa hipótese 

defende que características físicas e de personalidade, as 

quais tornam as mulheres mais ou menos atrativas como 

esposas, estão menos associadas às classes de origem do 

que as características que influenciam a mobilidade dos 

homens no mercado de trabalho. Se essa hipótese for 

verdadeira, o estudo da mobilidade social das mulheres via 

casamento é importante não só para entender o padrão 

de mobilidade delas, mas também para não subestimar 

a extensão das oportunidades de mobilidade em uma 

determinada sociedade.

Nesta seção, analiso os padrões de mobilidade social 

das mulheres via casamento utilizando os dados da PNAD 

1996 e os comparo com os padrões de mobilidade social 

dos homens casados. Para tanto, confronto as tabelas 

cruzando a classe de origem das mulheres (com a posição 

de classe de seus maridos) e a classe de origem com 

posição de classe dos homens casados.  Essas tabelas 

são analisadas para verificar em que medida as taxas 

de mobilidade de homens via mercado de trabalho e 

de mulheres via casamento se assemelham. Segundo a 

hipótese de Heath (1981), elas tendem a exibir mais mo-

bilidade via casamento do que os homens via mercado de 

trabalho. Antes de considerar essa questão, no entanto, 

apresento algumas informações que confirmam que a 

mobilidade de homens e a de mulheres no mercado de 

trabalho diferem entre si e que a mobilidade de homens 

via mercado de trabalho e a de mulheres via casamento 

se assemelham.

As taxas de mobilidade social das mulheres e as dos 

homens via mercado de trabalho são muito diferentes. 

Em contraste, a mobilidade feminina via casamento é 

muito semelhante à mobilidade via mercado de trabalho 

dos homens casados. Como argumentei anteriormente, a 

diferença entre os índices de mobilidade no mercado de 

trabalho se deve à existência clara de disparidade entre a 

estrutura ocupacional masculina e a feminina. Portanto, 

a comparação da mobilidade de homens e mulheres no 

mercado laboral deve ser feita com muita cautela, porque 

expressa fenômenos muito distintos. Embora isso pareça 

estranho, a mobilidade de homens via mercado de trabalho 

e a de mulheres via casamento constituem fenômenos 

semelhantes. Isso significa que as famílias ainda tendem 

a investir para que os filhos homens tenham sucesso no 

mercado de trabalho e as filhas mulheres, sucesso no 

mercado matrimonial. 

Cerca de 71% dos homens obtiveram mobilidade 

social via mercado de trabalho, e 72% das mulheres, via 

casamento. Tal informação pode ser detalhada com a ob-

servação do porcentual de imobilidade ou de mobilidade 

para o mesmo setor em relação a homens (via mercado de 

trabalho) e mulheres (via casamento). A Tabela 5 permite 

essa comparação e a constatação de enorme semelhança 

entre tais proporções.

As maiores disparidades referem-se à indústria mo-

derna. As filhas de trabalhadores manuais qualificados e 

não-qualificados na indústria moderna (classes VIa e VIIa2) 

têm mais chances de se casar fora dessas classes ou até 

mesmo fora do setor de trabalho manual do que os filhos 

desses trabalhadores têm de sair dessas classes. Há mais 

imobilidade via mercado de trabalho para os filhos do que 

via casamento para as filhas de trabalhadores da indústria 

moderna. Todas as outras taxas de mobilidade são muito 

semelhantes. Por exemplo, 38% dos filhos de profissionais 

e administradores de nível alto (I) seguem os passos de 

seus pais, e 33% das filhas se casam com profissionais 

da classe I. De fato, a comparação de diversos outros 

números da tabela anterior revela grande semelhança 
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entre os padrões de mobilidade dos homens via mercado 

de trabalho e os das mulheres via casamento. 

Os índices de mobilidade vertical também revelam tal 

similaridade. Por exemplo, um em cada três homens teve 

mobilidade ascendente de longa distância no mercado de 

trabalho, já que se empregou em ocupação hierarquica-

mente superior à de seu pai. Uma em cada três mulheres 

experimentou a mesma mobilidade, tendo em vista que 

se uniu a alguém com posição de classe hierarquicamente 

superior à do pai delas. Os outros índices expostos na 

Tabela 6 também indicam grande semelhança entre esses 

padrões de mobilidade.

Assim, as informações sobre as taxas absolutas de 

mobilidade via mercado de trabalho e via casamento 

mostram-se bastante parecidas. Confirmam a conclusão 

de Erickson e Goldthorpe (1993, p. 257) de que a análise 

da mobilidade das mulheres via casamento não revela 

maior permeabilidade na estrutura de classes do que a 

observada na pesquisa da mobilidade dos homens via 

mercado de trabalho. 

No entanto, um estudo das taxas relativas de mobi-

lidade poderia sugerir que há ligações mais fracas com a 

origem de classes no caso da mobilidade das mulheres via 

casamento. Para verificar essa hipótese é necessário lançar 

mão de modelos log-lineares que descrevem a associação 

estatística entre origem e destino de classe. Utilizo duas 

versões do modelo RC-II com escalas de linhas e colunas 

iguais e parâmetros especiais para a diagonal. Os modelos 

são semelhantes aos estimados nas seções anteriores no 

capítulo 4 do meu livro “Estrutura de Classe e Mobilidade 

Social no Brasil”. Desta vez, no entanto, estimo-os para 

analisar comparativamente as taxas relativas de mobili-

dade de homens casados via mercado de trabalho e as 

de mulheres via casamento. Primeiro ajustei o modelo 

de fluidez constante, que testa a hipótese de que não há 

diferença nas taxas relativas de mobilidade de homens via 

mercado de trabalho e de mulheres via casamento. Esse 

modelo ajusta-se bem aos dados de acordo com a estatís-

tica BIC (L2=2136; g.l.=435 e BIC=-2593). Em seguida, 

ajustei o mesmo modelo na forma log-multiplicativo ou 

unidiff para testar a hipótese de que a força da associação 

é diferente entre homens no mercado de trabalho e mulhe-

res no mercado matrimonial. Este último modelo ajusta-se 

melhor do que o anterior aos dados (L2=2093; g.l.=434 

e BIC=-2625). A análise comprova que a associação entre 

origem e destino é mais forte na tabela de mobilidade dos 

homens via mercado de trabalho do que na de mobilidade 

das mulheres via casamento. A hipótese de Heath (1981) 

de que a mobilidade das mulheres via casamento é mais 

fácil do que a dos homens via mercado de trabalho parece 

ser verdadeira no Brasil. 

Enquanto as taxas absolutas levam a concluir, como o 

fizeram Erickson e Goldthorpe (1993) ao estudar diversos 

países europeus, que conhecendo o padrão de mobilidade 

E
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no mercado de trabalho dos homens necessariamente 

se conhece o de suas irmãs no mercado matrimonial; 

a análise das taxas relativas confirmam a hipótese de 

Heath (1981). Ou seja, no Brasil, a origem de classe está 

mais fortemente associada às chances de mobilidade de 

homens no mercado de trabalho do que às de mulheres 

no mercado matrimonial.

P or exemplo, o filho de um profissional de alto nível 

(classe I) tinha 14 vezes mais chances do que o filho 

de um trabalhador manual qualificado na indústria 

moderna (classe VIa) de se tornar um profissional de alto 

nível. Já a filha de um profissional de alto nível tinha apenas 

10 vezes mais chances do que a filha de um trabalhador 

manual qualificado na indústria moderna de se casar com 

um profissional de alto nível (classe I). Todas as outras com-

parações possíveis indicam que há mais fluidez para mobili-

dade intergeracional de mulheres via casamento do que de 

homens via mercado de trabalho. Conforme tais resultados, 

o estudo da estrutura de oportunidades de mobilidade social 

no Brasil também deve se voltar para a análise da mobili-

dade das mulheres no mercado matrimonial. Este mercado 

parece ser mais fluido do que o de trabalho e representa, 

portanto, uma importante via de mobilidade social para 

as mulheres no Brasil. Essa conclusão torna-se ainda mais 

importante tendo em vista que não há diferença de fluidez 

entre a mobilidade de homens e mulheres no mercado de 

trabalho (Scalon, 1999). Ou seja, é realmente no mercado 

matrimonial que a maioria das mulheres encontra mais 

abertura para mobilidade social intergeracional. 

conclusão 

A segunda metade do século XX foi um período de 

grandes modificações para as relações de gênero no 

mundo. Dentre as diversas mudanças observadas, talvez 

a mais significativa tenha sido a crescente participação 

feminina no mercado de trabalho. No Brasil, essa mudança 

se deu em um contexto de rápidas transformações sociais, 

a economia deixou de ser predominantemente agrária para 

se tornar industrial e de serviços concomitantemente. Neste 

artigo procurei analisar as seguintes questões relacionadas 

a tais transformações:

• Será que se ampliaram as oportunidades de mobi-

lidade social para as mulheres?

• Quais foram essas oportunidades e como se modi-

ficaram entre as décadas de 1970 e 1990?

• Em que esfera as mulheres encontraram mais opor-

tunidades de mobilidade social, no mercado de trabalho 

ou no mercado matrimonial?

• Será que as modificações na estrutura de oportuni-

dades relacionada ao trabalho das mulheres significam que 

o estudo dos padrões de mobilidade social que constituem 

a estrutura de classes brasileira não pode se limitar aos 

dados relacionados à mobilidade dos homens?

Ao analisar a mobilidade ocupacional das mulheres 

observei uma expansão significativa da mobilidade 

total entre 1973 e 1982. As mobilidades ascendente e 

descendente, no entanto, não se modificaram, durante 

todo o período analisado houve 4 vezes mais mobilidade 

ascendente do que descendente. As mulheres encontraram 

muitas oportunidades agregadas de mobilidade social 

intergeracional no mercado de trabalho. A desigualdade de 

oportunidades de mobilidade social também diminuiu no 

período analisado, principalmente entre 1988 e 1996. Ou 

seja, as classes em que as mulheres cresceram (definidas 

pela ocupação do pai) determinou menos as chances de 

mobilidade ao longo dos anos analisados. 

O principal mecanismo do aumento da fluidez social 

ou da diminuição da desigualdade de oportunidades foi 

o de composição, ou seja, ao longo dos anos um número 

crescente de mulheres concluiu o ensino médio, nível edu-

cacional a partir do qual o efeito da classe de origem sobre 

as chances de mobilidade é insignificante. A tendência das 

mulheres de ter bom desempenho no sistema educacional 

contribuiu bastante para o aumento da fluidez; essa ten-

dência é mais acentuada para as mais jovens, representadas 

nas amostras a partir de 1988, por isso o crescimento da 

fluidez foi maior entre esse ano e 1996.

BAÚ DA INFELICIDADE
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Apesar da redução da desigualdade de oportuni-

dades de mobilidade social no mercado de trabalho, 

ainda há muita desigualdade de gênero. As mulheres 

tendem a ocupar posições hierarquicamente inferiores 

nos setores não-manual, manual e rural de trabalho. 

Uma das conseqüências dessa desigualdade de gênero 

é que a maioria das mulheres continua a exibir posições 

ocupacionais inferiores às de seus maridos. Em 1996, 

essa era a situação de pelo menos dois terços das 

mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Isso significa 

que para esse grupo de mulheres é a ocupação de seus 

maridos que define melhor sua posição de classe. Como 

discuti no início deste artigo, a unidade de análise para 

a mensuração da classe social dos indivíduos deve ser 

a família, e não a posição ocupacional individual. No 

caso dos homens, a posição ocupacional é uma boa 

medida da posição de classe, uma vez que eles ocupam 

patamar hierarquicamente superior ao de suas espo-

sas. Pelo mesmo motivo, para as mulheres é a posição 

ocupacional dos maridos que melhor descreve sua 

posição de classe. Como conseqüência desse fato, que 

deriva diretamente da desigualdade de gênero, torna-

se fundamental estudar os padrões de mobilidade das 

mulheres via mercado matrimonial, os quais permeiam 

a estrutura de oportunidades de mobilidade social.

As análises da mobilidade das mulheres via casamento 

revelaram taxas muito semelhantes às encontradas para os 

homens via mercado de trabalho. A afirmação de Goldthor-

pe e Erickson (1993) de que ao estudar a mobilidade dos 

homens via mercado de trabalho indiretamente observa-

se a mobilidade de suas irmãs no mercado matrimonial 

parece ser verdadeira também no Brasil. No entanto, 

pesquisas mais sofisticadas sobre o assunto indicam que 

há mais fluidez social para a mobilidade das mulheres via 

casamento do que para a dos homens via mercado de 

trabalho. Esses resultados são importantes na medida em 

que mostram que o estudo da estrutura de oportunidades 

de mobilidade social no Brasil deve prestar muito mais 

atenção nos padrões de mobilidade social via casamento 

do que têm feito até o presente. Este artigo apenas indica 

a importância desse tema e sugere que novas pesquisas 

devem seguir esse caminho para que se possa entender 

melhor os padrões de mobilidade social que definem a 

estrutura de oportunidades no país.

carloscr@uerj.br
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tabela 2

taxas absolutas de mobilidade total, ascendente (curta e longa distância), descendente (curta e longa 
distância) e entre setores – brasil, 1973-1996

  em porcentagem

 como proporção de toda tabela como proporção da mobilidade total
 1973 1982 1988 1996 1973 1982 1988 1996
Mobilidade total 62,7 78,2 79,9 76,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Imobilidade total 37,3 21,8 20,1 24,0    

Imobilidade no setor rural 32,5 15,9 13,6 17,7    

        

Mobilidade vertical        

Ascendente total 50,8 64,8 65,3 59,9 81,1 82,8 81,7 78,8

Descendente total 11,9 13,4 14,6 16,1 18,9 17,2 18,3 21,2

Razão ascendente total/descendente total 4 5 4 4 4 5 4 4

        

Ascendente de curta distância 9,5 13,2 15,6 15,0 15,1 16,9 19,5 19,8

Ascendente de longa distância 41,4 51,5 49,7 44,9 66,0 65,9 62,2 59,0

        

Descendente de curta distância 9,8 11,4 12,1 12,4 15,7 14,5 15,1 16,4

Descendente de longa distância 2,1 2,1 2,5 3,6 3,3 2,6 3,2 4,8

        

Entre setores 47,8 60,1 60,0 57,2    

Dentro dos mesmos setores 52,2 39,9 40,0 42,8    

tabela 1

taxas de participação no mercado de trabalho, chefia de domicílio e posição de classe das esposas em relação 
a seus maridos para mulheres entre 25 e 64 anos – brasil, 1973-1996

  em porcentagem

 1973 1982 1988 1996
A  % no mercado de trabalho 37,4 37,5 44,1 51,9

B  % de chefes de domicílio 14,3 16,4 19,1 22,7

C  % com posição de classe superior a de seus maridos  3,3 3,4 4,0 5,0

D  % com posição de classe independente ou dominante  
(soma de B e C) 17,6 19,8 23,1 27,7
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tabela 3

estatísticas de ajuste dos modelos de (1) quase rcii (associação constante), (2) quase rc-ii (heterogêneo) e 
(3) quase rc-ii (escores rc iguais) em forma unidiff à tabela cruzando 10 classes de origem por 10 de destino 
por 4 anos para mulheres entre 25 e 64 anos de idade. (n = 76581) e parâmetros estimados pelo modelo 3

modelos l2 g.l.   bic lm2/l02 (%) p
1 - Modelo Base (Assoc. Const.) 2,105.9 321 -1,504 100,0 <.001

2 - Unidiff Quase-RC-II (escores RC diferentes), Heterogêneo 1,957.0 308 -1,507 92,9 <.001

3 - Unidiff Quase-RC-II (escores RC iguais), Homogêneo 1,963.4 319 -1,624 93,2 <.001

     

parâmetros estimados pelo  modelo preferido (3) % estimador       p exp(estimador) 
1973     
    Diagonal (herança)  0,50 <.001 1,65 
    Associação uniforme  1,82 <.001 6,16 

1982     
    Diagonal (herança)  0,46  1,59 
    Associação uniforme  1,68  5,39 

1988     
    Diagonal (herança)  0,44  1,56 
    Associação uniforme  1,61  5,00 

1996     
    Diagonal (herança)  0,39  1,47 
    Associação uniforme  1,40  4,05 

Efeito “Unidiff” em cada ano     
    1973  1,00 <.001  
    1982  0,93 <.001  
    1988  0,88 <.001  
    1996  0,77 <.001  

Redução percentual no “Unidiff”     
    1973-1982 7,3    
    1982-1988 4,2    
    1988-1996 11,6    
    1973-1996 23,06

tabela 4

mulheres entre 25 e 64 anos de idade com menos do que o 2º grau completo e pelo menos o 2º grau  
completo – brasil, 1973-1996

  em porcentagem

anos menos do 2º grau completo 2º grau completo ou mais
1973 87,2 12,8

1982 78,7 21,3

1988 72,0 28,0

1996 71,2 28,8
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tabela 6

tipos de mobilidade vertical via casamento de mulheres e via mercado de trabalho de homens casados (ambos 
entre 25 e 64 anos de idade) – brasil, 1996

  em porcentagem

tipo de mobilidade mobilidade 
 mulheres via casamento homens casados via mercado de trabalho
Total 71,3 72,2

Ascendente de curta distância 26,3 25,6

Ascendente de longa distância 29,3 30,6

Descendente de curta distância 10,2 9,7

Descendente de longa distância 5,4 6,4

tabela 5

taxas de imobilidade e mobilidade para o mesmo setor para homens via mercado de trabalho e mulheres via 
casamento – brasil, 1996

  em porcentagem

classe de origem (ocupação do pai) (a) imobilidade (b) mob. mesmo set. a+b
 homens mulheres homens  mulheres homens  mulheres

setor de trabalho não-manual      
I- Profissionais e administradores, nível alto 38 33 45 48 82 81

II - Profissionais e administradores, nível baixo 15 12 56 59 71 71

IIIa - Trabalhadores não-manuais de rotina de nível alto 20 12 45 54 65 66

IIIb - Trabalhadores não-manuais de rotina de nível baixo 12 8 45 42 57 50

IVa - Pequenos proprietários, empregadores 20 21 46 48 66 69

IVb - Pequenos proprietários, sem empregados 15 12 48 47 63 60

setor de trabalho manual      
V - Técnicos e supervisores do trabalho manual 7 4 42 39 49 43

VIa - Trabalhadores manuais qualificados na indústria moderna 26 12 32 33 58 45

VIb - Trabalhadores manuais qualificados na indústria tradicional 26 15 42 41 67 56

VIc - Trabalhadores manuais qualificados nos serviços 4 2 47 47 51 49

VIIa1 - Trabalhadores manuais não-qualificados na ind. tradicional 18 13 45 46 63 59

VIIa2 - Trabalhadores manuais não-qualificados na ind. moderna 25 11 32 37 57 48

VIIa3 - Trabalhadores manuais não-qualificados nos serviços domésticos 10 8 54 54 63 62

VIIa4 - Trabalhadores manuais não-qualificados ambulantes 14 8 45 41 59 49

setor de trabalho rural      
VIIb - Trabalhadores manuais rurais 35 42 2 2 38 44

IVc1 - Pequenos proprietários rurais, com empregados 9 7 18 17 27 24

BAÚ DA INFELICIDADE
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grÁfico 1

posição de classe direta (ocupação) de homens e mulheres entre 25 e 64 anos – 1996
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grÁfico 2

Distribuição da posição de classe de origem para mulheres entre 25 e 64 anos: brasil – 1973-1988
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grÁfico 4

taxas de entrada, segundo recrutamento na mesma classe, no mesmo setor (não-manual, manual ou rural) e no 
setor rural – brasil: 1973-1996
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grÁfico 3

Distribuição da posição de classe de destino no mercado de trabalho para mulheres entre 25 e 64 anos:  
brasil – 1973-1996
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grÁfico 5

taxas de saída, segundo imobilidade e mobilidade para o mesmo setor (não-manual, manual ou rural) – brasil, 
1973-1996
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P esquisa realizada entre 2001 e 2003 nos Juizados 

Especiais Criminais Estaduais do Rio de Janeiro (JE-

Crim), regidos pela Lei 9.099/95, apontava cerca de 

80% de mulheres como vítimas de violência, sendo 68,2% 

desses conflitos decorrentes de relações de parentesco e 

afins. Com o advento da Lei 10.259/01, reguladora dos 

Juizados Especiais Civis e Criminais da Justiça Federal, o 

conceito de “pequeno potencial ofensivo” foi estendido 

para dois anos em todos os Juizados brasileiros. A nova 

regra passou a vigorar a partir de 2003 e a princípio man-

teve a expressiva presença da violência contra a mulher 

nos JECrim, mas esse delito veio sendo superado pelo 

porte e uso de drogas nesses Juizados. Recentemente, a 

chamada “Lei Maria da Penha” (Lei 11.340/06) atribuiu à 

violência contra a mulher pena de três meses até três anos 

de reclusão. Aqui se apresenta uma reflexão do tratamento 

judicial concedido à violência contra a mulher pelos JECrim 

e pelos recentes Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, criados pela Lei Maria da Penha. Embora 

a lei trate de violência familiar e doméstica, privilegiando, 

sem duvida, a violência contra a mulher, é desta mesma 

perspectiva que o trabalho aprecia as políticas de despe-

nalização e de penalização relativas a vítimas e agressores 

envolvidos na natureza desse conflito específico.
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nos delitos considerados de pequeno porte. Ao completar 

cinco anos de vigência, no entanto, já recebia críticas. As 

mais veementes chamavam-na de “lei da impunidade”, 

ora por minimizar a intervenção policial, ora pela versão 

“civilizadora” traduzida no pagamento de cestas básicas 

ou de trabalho comunitário, ambos destinados a benefi-

ciar terceiros, sem qualquer consideração pelas vítimas. 

Mesmo que a vítima tivesse prejuízo pessoal causado 

pela agressão, como quebra de dentes, de óculos e outros 

danos materiais, a decisão residia predominantemente 

no pagamento de cestas básicas a terceiros (instituições 

de caridade e similares). Esse procedimento não estava 

previsto na Lei 9.099/95, mas resultou do entendimento 

considerado adequado para sua regulamentação pelo 

legislativo ou pelo judiciário de cada estado da federação 

brasileira.

Assim, a Lei 9.099/95 não foi destinada a coibir a 

violência doméstica em geral, nem contra mulheres em 

particular, mas para acolher todos os delitos previstos 

no Código Penal, cuja pena estipulasse até dois anos de 

reclusão. No entanto, em que pese seu insucesso em ad-

ministrar a violência doméstica contra a mulher, a citada lei 

contribuiu para judicializar esse conflito específico, conce-

dendo acesso gratuito ao judiciário para grande número de 

b

Despenalização e penalização  

Da violência contra a mulher

A insatisfação com o desempenho dos Juizados Espe-

ciais regulados pela Lei 9.099/95 quanto à apreciação de 

casos relativos à violência familiar, especialmente contra 

as mulheres, foi manifestada em denúncias, sobretudo 

por movimentos sociais. Entretanto, a lei dos Juizados 

destinou-se inicialmente a tratar de delitos de pequeno 

potencial ofensivo, entendidos como aqueles previstos com 

pena de restrição de liberdade até um ano, nos termos 

do Código Penal vigente. Em 2003 o limite do potencial 

ofensivo abrigado na Lei dos Juizados foi estendido 

para os delitos com previsão legal de até dois anos de 

detenção. Desse modo, lesão corporal considerada leve 

e ameaça contra qualquer pessoa ficaram sob a juris-

dição dos Juizados Especiais Criminais (JECrim), delitos 

estes não apenas praticados contra mulheres, mas por 

pequeno percentual de mulheres (17,8%, contra 82,9% 

praticados por homens). Mas os JECrim não foram criados 

para julgar a violência doméstica contra a mulher, e sim 

para os delitos previstos no Código Penal, cujas penas 

estabeleciam até um ano – e depois, até dois anos – de 

restrição de liberdade.

Em 1995, quando criada, a Lei nº 9.099/95 foi 

festejada, entre outros motivos, por desafogar a justiça, 

ampliar o acesso do cidadão ao judiciário, introduzir a 

conciliação entre as partes, e, sobretudo no âmbito dos 

JECrim, propor medidas despenalizadoras, acolhendo a 

modalidade de penas alternativas e/ou multas pecuniárias, 

de caráter civil, e permitir a realização da transação penal 

A VER
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mulheres, que, antes dela, levavam suas queixas somente 

até o âmbito policial. O objetivo dos Juizados Criminais não 

foi dar conta da violência contra a mulher em particular 

(Amorim, 2006). Este tipo de conflito é que foi amplamente 

encaminhado pela sociedade para os JECrims, passando a 

identificá-los como responsáveis por ele.

Tal percepção não escapou de pesquisas realizadas 

entre 2001 e 2003 em Juizados Criminais da Lei 9.099/951, 

que se detiveram sobre a natureza específica desse conflito 

no período considerado. Uma rápida visão do quadro então 

investigado destacava, entre outros dados, serem 79,9% 

das vítimas mulheres e 20,1% das vítimas, homens, o que 

já indicava a urgência de políticas públicas na matéria. 

Apontava, inclusive, a necessidade do delito receber 

consideração especial, no cenário dos Juizados Criminais, 

beneficiando-se da flexibilidade que lhes concedia a Lei 

9.099/95 para tratar da violência doméstica e familiar 

contra a mulher, excluindo-se os delitos de maior potencial 

ofensivo, que são objetos de Varas Criminais.

A prestação jurisdicional oferecida pelo JECrim às vio-

lências contra mulheres reproduzia limitações apreciáveis. 

Mais do que os Juizados Civis, os Criminais adotaram, por 

determinação da lei 9.099/95, modalidade processual 

distinta daqueles, mas a transação penal instituída não era 

realizada entre as partes e sim com o Ministério Público, 

raramente presente, durante ou após as audiências de 

conciliação e, em caso de acordo do autor do fato, esse 

evento traduzia-se no pagamento de cestas básicas ou, 

mais raramente, em trabalho comunitário. Nas lides en-

volvendo violência contra a mulher, a transação penal não 

ressarcia a vítima, e sim a terceiros, estranhos ao conflito. 

Nenhuma atenção era concedida à natureza específica 

desse conflito, nem mesmo à vítima, inclusive afastada 

do processo na audiência de instrução e julgamento, 

conduzida pelo juiz. Desse modo, uma vez paga a “pena” 

pelo acusado, a situação conflituosa permanecia, de fato, 

a mesma para as partes.

E ntretanto, a situação do JECrim nem sempre era tão 

simples como foi descrita. Partes conflituosas de 

condição social distinta faziam avaliação diferente 

da transação penal e do pagamento de cestas básicas, 

conforme demonstraram entrevistas realizadas na inves-

tigação realizada entre 2001 e 2003. Homens e mulheres 

de classe média, por exemplo, avaliavam o atendimento 

recebido no JECrim de maneira bastante distinta da de 

homens e mulheres de condição social mais baixa. Para o 

homem de classe média, pagar cestas básicas resultava na 

vantagem de se livrar do processo, enquanto para a mulher 

dessa condição social, a situação não trazia qualquer efeito 
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para a violência sofrida, geralmente, de caráter contínuo. 

Já para partes conflitantes de condição sócio-econômica 

pouco favorecida, a transação penal, materializada no 

pagamento de cestas básicas, tornava-se um problema 

familiar, porque reduzia o exíguo orçamento doméstico, 

resultando em penalidade para os filhos e outros eventuais 

dependentes. Nesses casos, era usual a mulher desistir 

da ação contra seu agressor, pois para ela o processo no 

JECrim significava uma ameaça à sua família e não uma 

proteção judicial para ela, enquanto vítima de agressão 

contínua. Não me foi fácil, como entrevistadora, perceber 

os motivos que levavam mulheres pobres a desistir da 

queixa, para continuarem a ser agredidas em casa. Até que 

pude compreender que a desistência da queixa significava 

mais um ato de abnegação, de proteção dos filhos e da 

própria família.

A o contrário, mulheres de classe média tendiam a 

aspirar que seu agressor fosse punido com penas 

duras, enquanto as de classe baixa temiam a pri-

são2 de seus maridos ou companheiros, porque a perda do 

trabalho formal ou informal do parceiro significava maior 

sacrifício para a família, pois a ela, sozinha, caberia o encar-

go de prover o sustento familiar. Entretanto, para mulheres 

agredidas de ambas as classes, as decisões provenientes 

dos Juizados Criminais não eram satisfatórias, segundo 

material recolhido na pesquisa de campo realizada de 

2001 a 2003. Enquanto vítimas de violência doméstica 

elas deixavam o tribunal com a certeza de que continua-

riam sendo vítimas dos mesmos agressores. Desse modo, 

os Juizados não atentavam para a natureza do conflito 

doméstico, particularmente da dimensão típica da violên-

cia contra a mulher como situação de agressão contínua, 

com tendência a incentivar o aumento do potencial dessa 

violência para agressões mais graves (Amorim, 2006). 

Além disso, a violência contra a mulher, especialmente 

a ocorrida em ambiente doméstico, íntimo, entendido 

como privado, tornava-se difícil de ser testemunhada, a 

não ser pelos filhos ou familiares residentes no mesmo 

domicílio, depoimentos esses nem sempre obtidos de pa-

rentes temerosos em concedê-los. Não se podem calcular 

exatamente as conseqüências dessa violência contínua na 

socialização dos filhos, crianças ou adolescentes, mas não 

seria absurdo admitir o risco de terem que elaborá-la como 

acontecimento banal, merecedor de desconsideração, de 

falta de reconhecimento (Taylor, 2000: 241-274) pela 

pessoa da mãe, uma mulher.

Para as vítimas da violência, entretanto, o aumento 

da judicialização do conflito vivido em suas vidas cotidia-

nas – mesmo na vigência da Lei 9.099/95, considerado 

por operadores que lidavam com o conflito entre casais, 

como “bagatela” ou como “feijoada” – e, a ampliação 

A VER
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da possibilidade de ter acesso à justiça para levar seu 

problema à esfera judicial, pouco adiantaram. Para elas, 

tudo continuava na mesma, uma vez que os Juizados Cri-

minais, sem administrar tais conflitos de modo apropriado, 

devolviam a violência familiar para as próprias partes, 

vítimas e agressores.

A Lei 9.099/95 concedeu aos magistrados plena 

liberdade para atuar junto às partes e para conduzir as 

lides no âmbito dos Juizados, admitindo-os como “boca da 

lei”, mais do que como cumpridores formais da legislação, 

que deveria ser aplicada conforme os casos apreciados. 

Porém, os procedimentos flexíveis indicados pela lei, tor-

naram-se burocratizados, sobretudo na aplicação de penas 

alternativas fixas, nem sempre adequadas à natureza dos 

diferentes conflitos submetidos à apreciação. Os próprios 

princípios atribuídos em lei aos Juizados Especiais3 recebe-

ram interpretação hierarquizada na prática judicial levada 

a efeito nos JECrim.

Exceção deve ser feita a um dos JECrim investigados4 

em que o juiz se preocupava com a recuperação das partes 

e mantinha convênios com órgãos da sociedade local que 

forneciam acompanhamento ao homem para, por exemplo, 

aprender a lidar com os motivos que desencadeavam a 

própria agressividade e, à mulher, para recuperar a auto-

estima debilitada por agressões continuadas. No entanto, 

essa assistência dependia das partes do conflito aceitarem 

receber o mencionado apoio, durante o qual esse juiz 

suspendia o processo e só o retomava depois de receber 

indicação dos profissionais que prestavam assistência a 

cada uma das partes, com as quais mantinha entrevista 

pessoal, antes de decidir se o caso iria ou não para a 

audiência de instrução e julgamento (Amorim, 2006). 

Nessas circunstâncias, a possibilidade das partes recebe-

rem acompanhamento profissional era voluntária e não o 

mesmo da “justiça terapêutica”, em que o apoio profis-

sional é unilateralmente determinado pelo magistrado e 

configura-se como penalidade. 

Do mesmo modo, a conciliação entre as partes ganhou 

formato automatizado nos JECrim, conduzida por concilia-

dores que, quase sempre, dirigiam as partes para acordos 

mais interessantes para a economia processual do que para 

as partes conflitantes. Com isso, parcela significativa do 

que estava sendo mediado consistia em barrar o acesso 

ao processo judicial, entendido como a fase da Instrução 

e Julgamento, conduzida pelos juízes. A aceitação pacífica 

do conciliador quando ocorria desistência da ação pela 

vítima pobre, contra seu agressor, era por ele entendida 

como “conciliação”, e assim registrada nas estatísticas 

dos Juizados Criminais.

A lei dos Juizados estabeleceu serem eles regidos 

pelos princípios da oralidade, da simplicidade, da infor-

malidade, da economia processual e da celeridade. No 

entanto, os dois últimos princípios tiveram – e ainda têm 

– tal prevalência sobre os demais, que levaram esses 

y
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tendo recomendado medidas pertinentes ao caso e 

também indicado a implementação de políticas públicas 

destinadas a amparar as mulheres brasileiras vítimas de 

violência doméstica. Somente o constrangimento decor-

rente da denúncia em âmbito internacional, permitiu que 

o processo judicial fosse encerrado em 2002 e o agressor 

de Maria da Penha fosse preso em 2003, para cumprir 

pena de reclusão5. Após vitimada pelo companheiro, 

Maria da Penha aliara-se a movimentos sociais, sobretudo 

aos que desde décadas atrás defendiam a igualdade de 

tratamento judicial para todos e direitos diferenciados 

para mulheres vítimas de agressões. Em 7 de agosto de 

2006, foi promulgada a Lei 11.340 que leva seu nome, 

para entrar em vigor 45 dias após a publicação no Diário 

Oficial da União de 08/08/2006.

A recente lei vem sendo louvada como um estatuto 

de proteção à mulher vítima de violência, seja de caráter 

letal ou lesivo, que lhe cause sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial (Art. 5). Este artigo 

tipifica o que legalmente passa a ser considerado como 

x

micro-sistemas a se afastarem do espírito da lei que os 

criou. Particularmente em relação aos conflitos domésticos, 

sem o apoio de políticas públicas que contribuíssem para 

administrá-los de maneira conveniente, sua atuação não 

poderia ser bem sucedida. Os JECrim não chegaram a se 

institucionalizar plenamente e também não receberam o 

suporte de qualquer política pública que lhes permitisse 

desempenhar satisfatoriamente os objetivos despenaliza-

dores a que se propunham. 

a lei maria Da penha: mazelas e reméDios

A Lei 11.340/06 também elegeu um caso paradigmá-

tico como símbolo da impunidade na violência contra a 

mulher a ser corrigida no Brasil. Maria da Penha Fernandes 

sofreu agressões de seu companheiro durante seis anos, 

duas delas mais graves, em 1983. A primeira com uso de 

arma de fogo enquanto ela dormia, que a tornou para-

plégica. A segunda agressão, dias após a primeira, com 

choque elétrico e tentativa de afogamento enquanto se 

banhava e já estava limitada pelas seqüelas da violência 

anteriormente sofrida. Condenado pela Justiça brasileira, 

o agressor continuou em liberdade, amparado por suces-

sivos recursos. Inconformada, Maria da Penha conseguiu 

que seu caso fosse levado à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, que responsabilizou o Estado brasileiro 

por negligenciar a violência praticada contra essa mulher, 

A VER
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violência doméstica e familiar contra mulheres, basean-

do-se no Art. 226, § 8, da Constituição Federal. Dentre 

vários aspectos considerados inovadores – e também 

apontados como dissonantes no ordenamento jurídico 

vigente – da Lei Maria da Penha podem ser destacados 

os que se seguem:

• A violência contra a mulher, independe de sua 

orientação sexual;

• A vítima-mulher só poderá renunciar à denúncia da 

agressão em presença do magistrado;

• Vedada a aplicação de procedimentos da lei 

9.099/95 nos casos de violência contra a mulher, excluin-

do textualmente a aplicação de qualquer modalidade de 

penas alternativas ao agressor, além de requerer da vítima 

a representação de advogado ou defensor e de retirar dos 

Juizados Criminais competência para julgar os delitos de 

violência contra a mulher;

• A mulher deve ser notificada dos atos processuais, 

especialmente quanto ao ingresso ou saída do agressor 

da prisão;

• Alteração do Código de Processo Penal, conceden-

do ao juiz dos Juizados da Lei 11.340/06, entre outras 

atribuições, o poder de decretar prisão preventiva do 

agressor, sempre que este ameaçar a integridade física ou 

psicológica da mulher. Após julgamento da lide, fixação da 

pena de agressão contra mulheres, de três meses a três 

anos de prisão6.

• Garantia de vigência do contrato de trabalho para a 

mulher vítima de violência doméstica e familiar enquanto 

a mesma estiver sob proteção jurisdicional.

• Criação dos Juizados Especiais de Violência Domés-

tica e Familiar contra a Mulher7, com competência criminal 

e civil, inclusive para administrar questões do Direito de 

Família que envolvam a violência contra a mulher. No art. 

22, a lei concede ao juiz a aplicação de medidas de pro-

teção à mulher contra o agressor, tais como afastamento 

do lar, aproximação ou contato com a vítima e pessoas 

que lhe são próximas, restrição de visitas aos dependentes 

menores etc.

• Recomendação de atuação junto aos novos Juiza-

dos de uma rede de instituições da União, dos Estados e 

dos Municípios, de organizações da sociedade civil e de 

equipe multidisciplinar para atuar nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

a lei na viDa

Uma breve apreciação da Lei Maria da Penha permite 

perceber complexidades e dissonâncias em previsões esta-

belecidas pelo Estado na operacionalização dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na letra 

da Lei nº 11.340/07, o Estado assume completamente 

a tutela da vítima-mulher, inclusive torna indisponível 

(Joveli, 2006) seu direito de desistir da ação em qualquer 

fase de andamento do processo, podendo, entretanto, a 

desistência ocorrer somente perante o magistrado – ou 

seja, praticamente, em fase judicial – e em audiência 

exclusivamente convocada para este fim. A agressão à 

mulher, especialmente a agressão considerada leve, confi-

gura ação condicionada à representação da ofendida, que 

normalmente poderia desistir da ação (Nogueira, 2006) em 
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qualquer fase do curso da ação e perante qualquer auto-

ridade que detenha competência sobre o processo. Deixa 

a lei de admitir a possibilidade das partes se acertarem, 

até mesmo no sentido de concordarem com uma completa 

separação física e de comunicação mútua e de dissolver 

a união. Além disso, torna indisponível o direito da vítima 

sobre a ação impetrada e de seu legítimo interesse privado 

em suas relações de intimidade e entre familiares. Neste 

ponto, e a despeito de ser uma legislação específica, a Lei 

Maria da Penha acompanha a tradição penal brasileira que 

indisponibiliza o processo para as partes.

A Lei Maria da Penha ressuscita o dissenso acerca do 

que seja o devido processo legal no ordenamento jurídico 

brasileiro. Segundo o CPP, a fase policial é parte integrante 

e inseparável desse diploma legal. Mas, se ela é entendida 

como um processo administrativo, é estatal, inclusive 

porque as polícias pertencem ao Poder Executivo, sendo a 

investigação e a tipificação do delito feitas na fase policial 

e encaminhados ao MP. Na fase policial, o processo seria 

inquisitorial, ou seja, sem haver disponibilidade do cidadão 

aos autos do inquérito sobre fatos de sua vida privada e 

sem contraditório. Porém, é justamente nessa fase que a 

vítima, autora da ação regida pela Lei Maria da Penha, po-

deria desistir da queixa, quando sequer lhe é permitido ter 

conhecimento pleno dos autos do inquérito sobre fatos de 

sua vida particular. A vítima somente tomará conhecimento 

do inquérito em fase judicial, quando poderá desistir do 

processo em audiência específica. Sua desistência ficará 

então condicionada ao entendimento que for dado ao 

devido processo legal em sede criminal, como acontece 

em geral. Porém a Lei Maria da Penha se dispõe a regular 

casos de violência doméstica. Tanto assim que criou um 

instituto diferenciado, com Juizados específicos para cuidar 

da violência doméstica e contra a mulher.

Se esse tipo de violência merece tratamento diferencia-

do, de modo algum deveria abrigar desigualdade jurídica. 

Imagine-se, por exemplo, um caso de prática de violência 

doméstica de filho adulto contra o pai (Araújo, 2007). 

Teria essa vítima a mesma proteção dada a uma mãe 

agredida por filha ou filho maior? Ainda aspectos relativos 

à manutenção do contrato de trabalho da mulher vítima 

de violência (art. 9), também configuram desigualdade 

jurídica, pois os homens vítimas de violência doméstica e 

familiar não terão seus contratos de trabalho assegurados, 

enquanto estiverem sob a tutela jurisdicional do novel 

juizado (Bastos, 2007). E as empresas privadas, aceitarão 
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de bom grado assegurar a vigência do contrato de trabalho 

da mulher vítima de violência doméstica e familiar? E os 

homens agressores, submetidos à prisão cautelar, inclu-

sive com obrigação de pagar pensão provisória à mulher 

e demais dependentes? Terão eles o mesmo amparo de 

seus empregadores?

Ocorrem ainda questionamentos de outra ordem por 

operadores jurídicos sobre a constitucionalidade (Bastos, 

2007) da Lei Maria da Penha, tanto pelas desigualdades 

de tratamento que cria quanto a direitos fundamentais 

igualmente concedidos a todos os cidadãos brasileiros, 

como por revogar a Lei 9.099/95, que é amparada pela 

Constituição vigente (Almeida, 2007). Também a Lei Maria 

da Penha é questionada por conceder ao artigo 226, § 8 

da Constituição Federal, entendimento mais ampliado à 

proteção da mulher, deixando menos amparados os demais 

membros da unidade familiar.

Seguindo o estilo da legislação brasileira, a Lei Maria 

da Penha não é literal e não se torna fácil promover 

consenso dos operadores e de doutrinadores sobre seu 

texto enunciativo, dificuldade que se amplia para os ci-

dadãos comuns por ela jurisdicionados. Desigualdade de 

tratamento, inconstitucionalidade, falta de eficácia ante a 

mobilização de pesada rede de órgãos protetivos (Bastos, 

2007), entre outros argumentos invocados no interior do 

campo do direito brasileiro, não contribuem para a atua-

lização urgente da lei que pune a violência doméstica e 

familiar contra a mulher brasileira.

Assim sendo, embora festejada por todos, inclusive 

pelos autores aqui citados e que não lhe pouparam ob-

servações, a operacionalização e a eficácia da Lei Maria 

da Penha pode sofrer da mesma fragilidade institucional 

que os JECrim. Se este despenalizava, a Lei Maria da Penha 

penaliza a violência contra a mulher8. Se o JECrim falhou 

por falta de políticas auxiliares no combate desta violência 

grave e ainda bastante arraigada nas sociedades atuais, 

inclusive na brasileira, a Lei 11.340/06 amparou-se em 

rede de proteção do Judiciário, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, dos Executivos Federais, Estaduais e 

Municipais, de equipes multidisciplinares e de organizações 

não governamentais. Mas, estará esse extenso manto pro-

tetor suficientemente articulado para conceder proteção à 

mulher vítima da violência doméstica e familiar?

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, de acordo com o Art. 33 da Lei 

11.340/06, enquanto não estruturados, funcio-

nam nas Varas Criminais, que terão competência cível e 

criminal para conhecer e julgar as causas de violência con-

tra a mulher9. Estão ainda estes Juizados novos, dentro de 

Varas criminais, em grande número dos fóruns municipais 

do Estado do Rio de Janeiro, que também acumulam as 

funções dos JECrim. Visita realizada em meados de maio 

de 2007 em uma Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro 

permitiu constatar, no mesmo dia, seguidas audiências 

envolvendo delitos relativos ao Código Penal, ao JECrim 

da lei 9.099/95 e à Lei Maria da Penha. Entre os casos 

apreciados estavam o de um preso em flagrante em carro 

roubado e com uma bolsa recheada de telefones celulares; 

de portadores de armas ou de drogas (usuários ou não 
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delas); e de conflitos familiares versando sobre agressão 

física de padrasto contra enteada; de companheiro contra 

mulher, às vezes, acompanhados de filhos menores durante 

a audiência; de separação decorrente de agressão do 

marido e concessão de pensão alimentar para mulher e 

filha; de agressão contra esposa que saiu de casa e deixou 

o filho de meses com o marido, até conseguir moradia 

própria. Quando voltou para pegar o filho e seus perten-

ces domésticos, foi impedida pelo marido, mas conseguiu 

levar consigo a criança, apenas com a roupa do corpo. A 

observação desse cenário permitiu constatar que o ma-

gistrado procurou tratar todos os casos com humanidade. 

A despeito de lidar com legislações regidas por diferentes 

diplomas legais, sua atitude foi inalterada em todos os 

casos de violência contra a mulher, buscando a concilia-

ção e encaminhando as vítimas para aconselhamento em 

ONG que realizava esse atendimento em grupo, fora do 

fórum. Do mesmo modo, orientou os homens agressores 

para receberem acompanhamento em sessões semanais 

realizadas no próprio fórum.

Recebi recentemente (em 08.05.2007), mensagem via 

Internet com o título “Pedido de apoio: violência doméstica 

e familiar contra a mulher”, enviada pela ONG chamada 

ComCausa10. Dizia a mensagem que a Senhora “X” pro-

curou a ComCausa – entidade membro da Executiva do 

Fórum Reage Baixada, que atua no combate à violência 

nessa região fluminense – na manhã do dia 30 de abril de 

2007, para relatar que vinha sofrendo ameaças variadas, 

inclusive de morte, feitas por seu ex-companheiro, Senhor 

“W”11. No dia anterior, 29 de abril, seu ex-companheiro 

invadira sua casa e agredira a ela e a filha menor. O ex-

marido evadiu-se após praticar as agressões. A Sra. “X” foi 

socorrida no Hospital da Posse, levada por viatura policial. 

No mesmo hospital estava também o agressor sendo 

atendido, pois se ferira no confronto com a ex-mulher e a 

filha dela, mas nada pode ser feito na ocasião, porque já 

não caracterizava flagrante. Depois de socorrida, a vítima 

foi conduzida a uma DP (Nova Iguaçu, RJ), onde foi feito 

o imediato Registro de Ocorrência (RO).

P orém o agressor continuou a ameaçar a vítima 

por telefone e ela decidiu procurar a ComCausa 

para pedir ajuda, pois estava amedrontada. Foi 

acompanhada à DEAM local, para verificar se o RO feito 

na DP havia sido encaminhado para a referida delegacia 

especializada no atendimento a mulheres. Mostrado ao 

policial de plantão o RO do dia anterior e feito pedido 

de registro de que novas ameaças do agressor contra a 

Sra. “X” continuavam, afirmou ele que “por não terem se 

passado 48 horas da primeira ocorrência, o melhor seria 

retornar àquela DP e notificar a continuidade das ameaças 

recebidas pela vítima”12, o que foi feito. Novos elementos 

da continuidade do conflito foram relatados na mesma 

DP, agregando que a vítima e sua filha estavam sendo 

abrigadas em casas de amigos e que a Sra. “X” estava 

temporariamente impossibilitada de trabalhar, tanto por 

causa das lesões físicas sofridas, quanto pelo medo de 

ser abordada pelo agressor no trajeto de ida e volta ao 

trabalho. O policial de plantão disse que se aguardasse 

até o início do próximo plantão do Inspetor que registrou 
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a queixa inicial, para que fosse feita a juntada da nova 

queixa. Ante o argumento de que a vítima corria risco, 

disse o policial: – “Se o agressor aparecer, ligue para 190 

e peça socorro”.

Prosseguindo o relato, diz a mensagem que na região 

da Baixada Fluminense existe um policial para cada 2.000 

habitantes, o que permitia avaliar o tamanho do risco que 

a Sra. “X” corria. Foi invocada a necessidade da prote-

ção garantida pela Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 

à mulher vitimada por violência doméstica, mas ainda 

assim reafirmou o policial que naquele momento nada 

poderia ser feito. Embora – comenta o relato – fosse uma 

segunda-feira à tarde, em pleno horário de funcionamento 

da Delegacia. Diante disso, o acompanhante da vítima, 

agente da referida ONG, solicitou papel para, de próprio 

punho, redigir a nova queixa contra o agressor, assinada 

pela Sra. “X”. Porém, o policial de plantão argüiu não 

haver autoridade presente para receber a nova queixa, que 

teve de ser protocolada como registro de atendimento nº 

“000000002”, de 30/04/2007, lavrado às 16h38min. A 

ComCausa orientou a Sra. “X” e a filha a não permanece-

rem na residência e a manterem contato permanente com 

a organização para que fosse articulado o atendimento de 

seu caso com autoridades e entidades oficiais destinadas 

a conceder-lhe a proteção que a lei Maria da Penha a ela 

assegurava.

A Sra. “X” não conseguiu ser atendida de maneira 

urgente, na forma da lei, pelos órgãos policiais e judiciais. 

Mas, diz a mensagem, seu caso foi recepcionado pelo Cen-

tro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, que 

lhe forneceu advogado para representá-la na Justiça.

Por fim, o relato assinala que, ao mesmo tempo em 

que a ComCausa concedia apoio à Sra. “X”, outra vítima, a 

Sra. “Y” e sua filha procuraram a organização para buscar 

proteção contra o ex-marido que atirou álcool nas vestes 

de ambas, com a intenção de incendiá-las.

A mensagem ainda faz referência à gravidade da 

violência contra a mulher em Nova Iguaçu, que, segundo 

estatística do Instituto de Segurança Pública (ISP), do 

governo do Estado do Rio de Janeiro, detém o maior ín-

dice de agressões contra a mulher fluminense13 E registra 

brevemente recente caso de um ex-marido ciumento, 

que depois de praticar várias agressões contra a mulher, 

desde 2001 denunciadas em uma DEAM do município e 

encaminhadas ao JECrim, seqüestrou um ônibus, em se-

tembro de 2006, em que a ex-mulher viajava juntamente 
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com outros passageiros, ameaçando-a com uma arma 

durante o prolongado seqüestro da viatura. Porém, este 

delito fora cometido antes de 22 de setembro de 2006, 

quando a Lei Maria da Penha passou a vigorar, de tal 

modo que o agressor não será punido por este diploma 

legal, embora seja punido por outros delitos associados à 

agressão feita contra sua ex-esposa. Atualmente corre a 

notícia no bairro de Nova Iguaçu, onde residem a vítima e 

seus filhos, de que ela e o agressor reconciliaram-se, fato 

que é objeto de pesadas críticas por parte da vizinhança, 

principalmente contra a vítima.

Os JECrim ofereceram cenário bastante represen-

tativo da fragilidade institucional do estado no 

combate à violência em geral e, particularmente, 

a que atinge as mulheres. A debilidade de órgãos estatais 

para combatê-la e a resistência com que está arraigada 

na sociedade, permite admitir que dois movimentos de 

institucionalização estão em curso e em direções opostas. 

Um deles internalizado tradicionalmente na sociedade 

onde os cidadãos – incluindo funcionários públicos e 

operadores – naturalizam a banalização e a discrimina-

ção de variadas formas de violência contra a mulher. O 

outro movimento é conduzido pelo Estado, mantendo ou 

criando instituições legais para combater a violência de 

modo geral e, em especial, a praticada contra mulheres. 

Pode-se mesmo dizer que tais movimentos contrários mais 

servem para enfraquecer políticas públicas de combate à 

violência doméstica e contra a mulher do que contribuem 

para o seu sucesso.

Será que a Lei Maria da Penha alcançará seus propó-

sitos, se mantida a vigilância das ações afirmativas que 

lhe deram vida e, com isso, conseguirá exercer o controle 

penalizador sobre a violência contra a mulher? Ou, será ela 

apenas mais uma lei punitiva e pouco eficaz no combate 

desse tipo de violência?

mariastellamorim@uol.com.br
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1. Pesquisas qualitativas e quantitativas foram realizadas em Juizados da 
Baixada Fluminense e de São Gonçalo (ambos no RJ) e ensejaram várias 
publicações, entre as quais estão: Amorim, M. S; Kant de Lima e Burgos, 
M. B (orgs.) Juizados Especiais Criminais, Sistema Judicial e Sociedade 
no Brasil. Niterói: Intertexto, 2003. Dos mesmos autores o artigo “Guerra 
& paz na família: um falso armistício”. Insight Inteligência, ano V, nº 
17abr/jun 2002, p 98-110. 

2. A Lei 9.099/95 admite a prisão do agressor na fase de instrução e 
julgamento, nos casos deste não aceitar acordo, deixando de pagar os 
valores de cestas básicas estipuladas, não aceitando realizar trabalho 
comunitário, ou não concordando com a queixa feita contra ele, sem a 
oportunidade de se defender da acusação. 

3. Criados pelo art. 98 da Constituição Federal de 1988 e regulamentados 
pela Lei 9.099/95, que estabeleceu serem os Juizados Especiais regidos 
pelos princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da 
economia processual e da celeridade, alguns desses princípios, na prática 
judiciária, foram mais privilegiados do que outros. 

4. JECrim investigado em São Gonçalo (RJ) entre 2001-2002. 

5. SNMT/CUT, 2007, p. 9 

6. Embora a prisão preventiva já fosse prevista no art. 313 do CPP para 
delitos de ameaça grave em geral, na Lei 11.340/06, indica nuance pu-
nitiva maior no cenário da violência doméstica, onde o conflito envolve 
relações afetivas. Essa prisão de provedores totais ou parciais do domus 
afeta os demais familiares , dependentes do orçamento doméstico. Desse 
modo ela pode também representar punição para a vítima e demais 
dependentes do agressor. Este dilema acompanha a natureza desses 
conflitos, o que indica sejam consideradas medidas penalizadoras ou 
despenalizadores para cada caso. Como o agressor poderá atender à 
prestação de alimentos, prevista na Lei 11.340, se sofrer prisão preventiva 
e perder o emprego? 

7. Note-se que esses novos Juizados diferem dos regidos pelas Leis 
9.099/95 e 10.259/01, que são micro-sistemas auxiliares do Judiciário. 
Já os da violência contra mulher (Lei 11.340) são Juizados independen-
tes, destinados a tratar de conflitos específicos. Com eles abre-se uma 
tendência análoga a do ordenamento argentino, em que, usualmente, os 
“Juzgados” são porta de entrada de ações para a Justiça Ordinária. 

8.  Apesar do anteprojeto da lei admitir 5 anos de prisão para o agressor, 
a lei Maria da Penha, depois de aprovada, consigna de 3 meses a 3 anos 
de prisão para o agressor, ou seja, mais 1 ano da pena máxima admitida 
pelos Juizados Criminais, embora o Código Penal registrasse até 1 ano de 
pena para agressões leves para qualquer tipo de agressor. Porém, a Lei 
Maria da Penha altera o Código Penal ao introduzir pena de até 3 anos 
de reclusão para crimes de violência específica contra a mulher, inclusive 
para agressões leves., o que leva esses delitos a serem tratados como 
ações públicas incondicionadas à representação da vítima. 

9.  Em 22 de junho de 2007 foram inaugurados, em solenidade na sede do 
TJRJ, os dois primeiros Juizados da Violência Doméstica e conta a Mulher. 
Um deles no Centro do Rio de Janeiro e o outro em Campo Grande, Zona 
Oeste da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

10. A ComCausa está registrada sob o CNPJ 05.857.379/0001-74, 
com sede na Rua Ângelo de Jesus Proença, 253 - Posse - Nova Iguaçu 
- Telefone (21) 3102-5951. Site www.comcausa.org.br . A mensagem 
foi assinada pelo Sr. Adriano Dias, coordenador da referida ONG. Relato 
dos fatos aqui tratados foi posteriormente disponibilizado no citado site, 
consultado em 22.06.2007. 

11. Foram omitidos nomes e dados que possam identificar pessoas 
envolvidas no presente relato. 

12. Entre muitos outros, esse é um procedimento bastante comum nas 
Delegacias Policiais, quando a queixa trata de violência contra mulher. 
Durante a investigação realizada em JECrims da Baixada Fluminense 
(2001/3) constatou-se, mesmo nas DEAMs, forte resistência de funcioná-
rios e de policiais (em geral, homens) no registro de ocorrências relativas 
à agressão contra mulheres. Se a queixosa insistia no registro, era comum 
solicitar que ela mostrasse os sinais da agressão, que, às vezes, estavam 
embaixo de suas roupas. Constatados os sinais da agressão, era requerido 
da queixosa que primeiro comparecesse a um posto médico ou fosse ao 
IML e voltasse à delegacia com a declaração médica. Indagado sobre o 
motivo do procedimento, respondeu um funcionário que era para que a 
mulher tivesse tempo de se acalmar e, talvez, no caminho para o Posto 
de Saúde ou para IML (Instituto Médico Legal), desistisse de retornar à 
delegacia para registrar a ocorrência. 

13. A este respeito ver nas referências bibliográficas Miranda, Pinto e 
Lage (2006). Dossiê Mulher.
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H á algumas verdades absolutas na vida. Uma delas: quando uma viagem dá errado logo no 

início, você não deve ter dúvida nenhuma de que tudo, absolutamente tudo, vai dar erra-

do. Quando cruzei a fronteira da República Tcheca com a Áustria, em direção à Itália para 

encontrar com minha melhor amiga, naquele início de maio de 2004, sabia que algo de muito ruim 

estava para acontecer. Era, assim, uma espécie de sopro do anjo da guarda no meu ouvido: “vai dar 

merdum, vai dar merdum”, em tom de canto gregoriano. Mas, abusada, insisti, e fui dirigindo meu 

Škoda, carro popular tcheco, pela estrada afora, bem sozinha. O que o cretino do mensageiro divino 

não me falou foi que eu seria confundida com prostituta na fronteira e, por não ler isso como um sinal 

dos céus para dar meia volta, seria castigada saindo no tapa com a melhor amiga numa das paisagens 

mais lindas da costa oeste italiana, além de passar uma noite, bêbada e amarrada, na emergência da 

ala psiquiátrica de um hospital local.

Como diriam os paulistas (uma gente que mora no meu coração), inntãão...

Eu morava na República Tcheca, que aderiu à União Européia (UE), ao lado de outros países da 

ex-cortina de ferro, em primeiro de maio de 2004. Segui de carro em direção à Itália um ou dois dias 

depois. Alguém aí já tentou explicar para policial federal monoglota de ex-ditadura comunista recém-

integrada à UE que agora “olha só, não tem mais fronteira, não, tá”? Pois é. Mas o que piorou tudo, 

mesmo, foi minha idéia brilhante de encostar o carro e ir até os caras a pé. Descoladésima, pensei: 

“Só tenho coroa tcheca no bolso, e na Áustria e na Itália já é euro. Vou lá perguntar se vou precisar de 

dinheiro para algum pedágio, sei lá, ou se dá para trocar no caminho”. O que não me ocorreu é que 

perto da fronteira tinha visto um monte de mocinhas disponíveis à beira da estrada, que só depois 

fui perceber serem prostitutas, quase todas de outros países do Leste Europeu. Algumas passariam 

facilmente por brasileiras. 

Orgulhosa por ter me antecipado aos fatos, saltei do carro e caminhei até a guarita com esse meu 

jeitão de latina, peitão e cachinhos descabelados que Deus, em sua imensa sabedoria, me deu. Resumindo 

muito, de tudo o que eu falei, os guardinhas só entenderam “dinheiro” e “passaporte” e concluíram que 

eu era prostituta estrangeira, não tinha documentos e estava tentando suborná-los para cruzar a fronteira. 

Só caiu a ficha tcheca neles quando saquei meu passaporte brasileiro e minha carteira internacional de 

jornalista e apontei para o carro.

Passou, e eu segui viagem, atéia que sou (aliás, era). Já na Itália, levei horas para achar o aeroporto de 

Milão, onde deveria encontrar a tal da melhor amiga. Ficamos, portanto, as duas já estressadas antes de nos 

encontramos: eu, furiosa por ter caído num monte de desvios por conta de uma obra de pavimentação das 

pistas, preocupada com ela; ela, preocupada comigo e com a própria sorte, largada no aeroporto. Na verdade, 

“vai dar merdum”

rozane monteiro 
JornaLista
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eu a tinha convencido de que não precisaríamos reservar hotel, o que a deixaria sem pai nem mãe numa 

terra estranha se eu desaparecesse – desnecessário dizer que, por conta disso, à minha aflição somou-se uma 

imensa culpa por isso. 

Em Milão, nos estressamos outra vez, já que eu tinha muito menos dinheiro que ela e fiz bico uma ou 

duas vezes quando ela queria ir a algum restaurante bacana. Houve uma discussão, ainda a nível de gente, 

e nos mandamos, finalmente, a bordo do Škoda, em direção a Gênova, que é linda, linda, e eu não parava 

de imaginar que sairia um Montéquio ou um Capuleto a qualquer momento de uma esquina. Eu sei, eu 

sei que essa turma era de Verona (aliás, o casal original da história era de Siena, mas isso aqui não é aula 

de história). Ocorre que a fantasia é minha, e eu boto onde quiser. E pronto. Não quero saber de polêmica 

agora, que já estou ficando irritadíssima só de me lembrar o que estava prestes a acontecer.

a inda por conta da minha mania cigana de não reservar hotel nunca nas andanças pelo mundo, 

para – sabe? – sentir o lugar onde eu quero ficar e decidir, não sabíamos que passaria por 

Gênova naquele dia um mega-circuito de ciclismo europeu. Um milhão de coroas tchecas para 

quem adivinhar o que aconteceu: não tinha lugar nem embaixo da cama em Gênova, nem se Colombo 

reencarnasse ali, só para falar com duas jornalistas do Novo Mundo. Mais estresse, mas, com tudo ainda 

sob controle, decidimos pegar estrada até a próxima cidade: Bogliasco, um cantinho do paraíso na região, 

pequenininha, histórica, com um hotel bem bacana, preço ótimo. Lá passamos as horas a caminhar pelas 

ruazinhas e conversar num boteco fofo à beira-mar, onde, aliás, teve o último estresse a níveis controláveis. 

Minha amiga letrada, quando se atraca a um jornal, ignora o que se passa a sua volta. No dia do dia em 

que passaríamos uma das noites mais infernais de nossa vida, eu estava louca para conversar, e a mané 

não tirava os olhos do jornal. “Cara, não olhe agora, mas tem um navio ali bombardeando a cidade”, eu 

disse, para testar o que já sabia. Ato contínuo, ouvi um calmo “ãrrã, ãrrã”, olhos no noticiário italiano, 

um escândalo qualquer envolvendo o Berlusconi. Bem feito para mim: quem manda ter melhor amiga 

de esquerda, antenada com o que acontece no mundo?

À noite, tomamos quantidades industriais de vinho e, por insistência veemente dela, eu, finalmente, 

entreguei as chaves do carro. Coisa do anjo, talvez? Pode ser, mas, se esse anjo fosse sujeito homem, não 

teria permitido que eu, ao chegar ao hotel, achasse que fazia o maior sentido do mundo me agarrar a um 

arbusto no jardim e dormir ali mesmo. A companheira-melhor-amiga, provavelmente com a sensação do 

dever cumprido, desistiu de me convencer a ir para o quarto, e foi dormir, o que, aliás, eu também faria, se 

estivesse eu na mesma posição. Só que não estava – pau no anjo. 

A partir daqui, devo informar que as lembranças são confusas, e que muito do que relatarei foi refeito 

com ajuda da outra estrela da cena patética que protagonizamos. Em algum momento, o dono do hotel foi 

ao quarto tirar satisfações com minha amiga, exigindo que ela tomasse uma providência, já que não ficava 

nada bem ter uma bêbada escornada no jardim de um hotel de família. Assim foi feito. A má notícia é que 

a mané, também ainda bêbada, depois de uma discussão interminável com a outra bêbada atracada no 

arbusto, achou que fazia o maior sentido do mundo me dar um tapa na fuça para me trazer à realidade. 

Hoje eu acredito que ela exagerou na força por estar também sob efeito do vinho italiano, que, aliás, ela 

acha péssimo, mas eu nunca soube se é porque ela é profunda conhecedora da bebida ou se foi resultado 

do trauma, mesmo. A questão é que minha reação foi violenta, agressiva, absurdamente fora de controle, 

aos gritos, palavrões em bom português, alguns compreensíveis, talvez, em italiano. Ato-contínuo, o frouxo 

do dono do hotel chamou companheiros Carabinieri, que, por sua vez, chamaram paramédicos. 
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Agora, as lembranças serão só minhas e baseadas muito mais nas emoções do que no relato objetivo 

dos fatos. Como à minha companheira não foi permitido embarcar na ambulância junto, fui enfiada 

sozinha na viatura e levada para a ala psiquiátrica de um hospital local, não sem antes ser amarrada com 

aquelas tirinhas de maca. Aqui, a lembrança é muito mais pela dor que senti e pelo imenso desconforto 

de querer me mexer sem poder. O mesmo se repetiu quando cheguei ao hospital, com a diferença de 

que, lá, aquele corre-corre de maca pelo corredor ficou registrado na minha cabeça pelas imagens das 

lâmpadas passando, apressadas. Ah, sim, e como eu, um ser desbocado naturalmente, estava praguejando 

aos berros, apavorada, um gênio qualquer achou que seria super-eficaz me enfiar um travesseiro na lata, 

o que me rendeu alguns segundos de certeza absoluta de que iria ser morta ali, mesmo, e ninguém 

nunca mais iria saber de mim. Pior: ainda iria morrer mal falada: “Nossa, você soube da Rozane? Que 

fim triste, meu Deus. Eu sempre soube que ela acabaria assim.”

m anhã seguinte, a mãe de todas as ressacas, acordei amarrada ainda, com um enfermeiro 

muito do mala e um médico-chefe emburradíssimo do meu lado, me fazendo jurar que não 

aprontaria mais para que eles pudessem me desamarrar. As mãos e os pés, a essa altura, 

já estavam feridos de tanto eu me debater durante a noite, antes de apagar com algum sedativo que me 

deram. Não, eu não me lembro direito da noite na enfermaria em si, mas as marcas ficaram alguns dias, e 

os tornozelos estavam especialmente mais danificados que os pulsos, não sei exatamente por que – tem 

algum leitor psicanalista aí? O que ficou foi só o pânico absoluto, além, claro, das feridinhas. Eu até falei 

algumas bobagens, mas quando os dois ameaçaram dar as costas e me deixar ali, mesmo, amarrada, virei 

praticamente uma princesinha frágil, arrependidíssima no que fizera, olhinho apertadinho, castanho, revirado, 

igual ao do gato do Banderas do Shrek 2.

Em algum momento, minha amiga chegou. Queria dar o troco, fui insuportavelmente grossa, desagra-

dável e hostil. Talvez ela só vá saber agora que, para mim, naquela manhã, ela era pura proteção, a mesma 

amiga querida que hoje continua a ser, embora tenhamos ficado sem nos falar por alguns meses por conta 

da confusão. Fato é que nossa viagem juntas acabou ali, e ela embarcou logo em seguida, sozinha, para 

o roteiro que a gente faria na Itália. As pazes só fizemos quando um dia, eu, de Praga, liguei para ela e 

perguntei como é que a gente ia fazer para retomar a amizade. Nos entendemos, e o pesadelo, finalmente, 

chegou ao fim. 

Termino esse artigo saboreando, calma, um bom vinho tinto.

rozanemonteiro@gmail.com

“acordei amarrada 
ainda, com um 
enfermeiro muito 
do mala e um médico-
chefe emburradíssimo 
do meu lado”
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O trinado dos passarinhos ligúricos invadiu meu sono como um catéter assassino. Os cílios de 

chumbo do olho esquerdo se descolaram uns dos outros e a claridade desatou, numa rajada, 

um enjôo arqueológico. Janela, árvores, céu acinzentado, paredes amareladas, tudo revirava 

no meu estômago... Foi quando a memória recente deu o ar da desgraça:

– Mamma mia, que merda!

Na volta do banheiro onde tentei em vão me livrar das lembranças, a cama de minha amiga. Vazia. 

Companheira daquela viagem e de muitas viagens etílicas e sentimentais, a mané estava, àquela altura, 

aboletada sabe-deus-como numa cama de hospital em Gênova. Pior ainda: ela tinha sido levada por um 

carro alegórico dos carabinieri, amarrada. Muito pior: eu tinha falhado em tentar demovê-la da idéia de 

dormir na moita do jardim. Tinha entrado na pilha do dono da pousada, histérico. Muito, muito pior: 

eu tinha dado um sopapo, forte, muito forte, na minha amiga. E acima de todos os males: eu tinha a 

sensação deplorável de que ela tinha merecido o bofetão.

O cenário espetacular do filme Z que ela, eu e as três garrafas de Chianti protagonizamos atende 

pelo nome de Bogliasco. A 17 km ao sul de Gênova, tem pouco mais de quatro mil almas encarapitadas 

naquele restinho de Alpes que se embrenha pela costa ocidental da bota e transforma a comuna numa 

piccola Santa Teresa de cara para o azul do Mar Ligúrico. A pousadinha, Villa Flora, é uma casa de famiglia 

espaçosa, aberta a forasteiros. Salvou-nos a vida e o humor. Tínhamos ido parar em Gênova (por insistência 

minha) sem hotel reservado (por insistência dela) e era o fim de semana em que passava por ali o Giro 

D´Italia, o mais comemorado evento esportivo dos locais depois dos campeonatos de calcio.

Inacreditável a nossa sorte. Um hotelzinho de sonho, uma família italiana típica, um imenso jardim-

pomar, onde o Škoda alugado em Praga poderia ficar bem cuidado. Um povoadinho centenário a 500 

metros. E tudo isso ao lado de Gênova 2004, a capital cultural da Europa naquele ano. Decidimos, num 

momento lindo de harmonia depois de três dias de desentendimentos silenciosos, que naquela sexta-feira 

íamos bebemorar as férias, a amizade, a vida. Eu, lenta, ainda não tinha processado o clima bilateral pesado, 

talvez porque não quisesse concluir de antemão que aquela viagem estava condenada na origem. 

Minha amiga tinha me buscado no aeroporto de Milão como quem busca a sogra na rodoviária. 

Chegou irritada. Como é que eu podia ligar tanto e me chatear por não encontrá-la no celular combinado, 

só porque eu estava num aeroporto desconhecido, esperando há duas horas a amiga sumida, sem hotel 

reservado e sem destino certo, não é? Em Milão, compreendi que meus planos não eram os dela. Que 

ela estava dura e que não queria, imagine, ir a Florença. Ir a Florença era tudo, tudo o que eu queria. 

Eu insisti na intenção de ser feliz: jantar magnificamente num ristorante milanês, conhecer a Toscana, 

voltar por Bolonha, escavar reminiscências familiares no Veneto, encontrar o povoadinho de onde me 

undici
ana cristina machado 
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disseram ter saído a vovó Maria. Escapar pela fronteira austríaca em direção à República Tcheca, onde 

minha amiga vivia àquela altura. E ter, depois de tantos anos viajando sozinha, companhia para comentar 

a paisagem, as obras, as sensações. 

Tolinha. Lá em Bogliasco eu já estava pedindo desculpas por respirar. Tomar cerveja no carro (já 

que não passava pela cabeça de Rozane me permitir dirigir o Škoda) foi motivo de estresse entre Milão 

e Gênova. Conhecer museus, exposições e outras velharias, como catedrais, ora, que mania! Ler jornal, 

então... Já em Bogliasco, no dia da noite fatídica, ela teve um chilique porque eu me deliciava com La 

Repubblica, enquanto ela queria que eu olhasse a paisagem. Tem coisa mais de marido do que implicar 

com o jornal alheio? Cruzes!

Claro que a suposta comemoração, numa lanchonete de Bogliasco, da qual participaram três ou quatro 

respeitosos ragazzi do lugar, foi a culminação dos mal-estares das bagagens. O vinho não era de todo 

ruim, mas Chianti... E em quantidade indecente. No meio da terceira garrafa, eu me lembro de ter intuído 

o problema, incapaz de demovê-la de pedir outro tipo de drinque. Saí para dar uma volta. Respirei fundo 

várias vezes, a cabeça girando. Voltei lúcida e sugeri a despedida. Os ragazzi, já apavorados, rapidamente 

se ofereceram para nos levar ao carro. Foram decisivos para que eu tomasse as chaves e dirigisse, sem a 

menor condição, os 600 metros que nos separavam da garagem-jardim. Nada demais, se não houvesse, 

ao meio dos 600 metros, uma estrada sinuosa e se a pousada não ficasse do outro lado da via, numa 

curva mortal. Minha amiga, inconsciente, desmaiou sobre o painel do Škoda. Estacionei, aliviada, desci. 

Abri a porta do carona, ela desabou no chão. Depois de sacudi-la com força e raiva, a deixei inconsciente 

agarrada ao arbusto e fui dormir.

Acordei não sei quanto tempo depois (mais de 10 minutos, menos de meia hora) com o imbecille do 

dono da casa ao lado da minha cama, reclamando aos berros que mia amica gemia, que aquilo era inacei-

tável e que, se eu não a trouxesse para o quarto, ele chamaria a polícia. A mulher e a cunhada do boçal se 

esgüelavam no ouvido dele – e da vizinhança, é claro. A primeira para apoiá-lo, temerosa de uns tapas. A 

segunda, sensata, para contemporizar. Estava instalado o barraco. Não houve palavrões em português. Insisti 

que ela fosse para o quarto, sacudi, puxei, me atraquei com ela. A força insuspeita da minha agressão foi 

reação aos empurrões e esperneios dela. O que ela me disse, depois do tapa-soco-desabafo foi muito mais 

dolorido. “Não olhe nunca mais na minha cara”. A cunhada sensata se rendeu. Derrota: o carro alegórico 

chegou. Eu me rendi. Minha amiga, em transe, exigiu a bolsa e partiu, sirene e luzes a toda.

e u ainda não havia rememorado tudo na ordem devida, dentro do táxi, na manhã seguinte, a 

caminho do Ospedale San Martino, o grande hospital público local, destino dos doentes, lou-

cos e bêbados da grande Gênova. Depois da dolorosa experiência de me apresentar e ainda 

pedir informação para o babaca do hoteleiro, desembarquei na recepção daquela cittá de 500 anos, três 

hectares, 3.500 funcionários e 20 km de ruas internas. Temi pela chance de perder a amiga para sempre 

naquele universo paralelo, mas a ragazza simpática localizou o nome da brasiliana e me indicou o 

destino: Padiglione Undici, onze, o psiquiátrico. 

Nunca três quilômetros (me perdi várias vezes) demoraram e doeram tanto. Cheguei pela porta dos 

fundos. Um dos doze ou treze doentes em passeio matinal no quintalzinho (Fellini, Fellini puro) desceu 

subitamente de seu mundo e me pediu um cigarro. Trêmula, acendi o dele e um para mim também, enquanto 

os outros formavam fila para pegar um cigarrinho, que ninguém é de ferro. Fui resgatada pela voz simpática 
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e jovial da enfermeira do Undici. Graciella me introduziu na toca. Chamou o colega do turno da noite, aos 

brados: “La amica de la brasiliana!” Entendi rapidamente a alegria. Ela estava dando o maior trabalho. Os 

enfermeiros se divertiam um pouco com a história. Era fichinha para eles. 

O encontro era a coisa que eu mais temia. Ela me perguntou por que tinha um roxo na maçã do 

rosto. Eu respondi que deveria ser pelo mesmo motivo que meu pulso estava fora do lugar. Silêncio. Ódio 

dela. Mea culpa, mea maxima culpa. Não era simples tirá-la de lá. Teríamos que passar pelo médico para 

ter o “alvará de soltura”. O dottore era um ruivo enorme, tresnoitado, absolutamente burocrático. Não 

entendia una parole do Inglês da amica, que tem bloqueios psicológicos com idiomas latinos. Resultado: 

lá fui eu de tradutora. Com seu acento ianque perfeito, minha amiga destilou um speech colossal sobre 

a Declaração dos Direitos Humanos e as torturas a que tinha sido submetida. Minha culpa já não cabia 

no complexo hospitalar. O barba ruiva mostrou os exames, declarou que ela esteve à beira do coma 

irreversível, e pediu para me responsabilizar pela alta. 

Finito? Nada! Ela queria a bolsa, os documentos, a máquina fotográfica.

Graciella nos levou ao posto policial do Ospedale, no prédio antigo, depois de convencer os policiais, 

por telefone, a virem trabalhar num sábado de manhã. Por lei, todo e qualquer objeto de internados fica 

sob guarda da polícia. Os carabinieri chegaram, entre irritados e curiosos. Foram gentis e extremamente 

pacientes, porque minha amiga continuava muito furiosa com as instituições, o sistema, o mundo. E 

comigo, é claro. Explicaram que, formalmente, deveriam fazer o equivalente a um Boletim de Ocorrência, 

o que nos levaria a ficar de quatro a cinco dias em Gênova, até que fosse possível liberar o passaporte 

dela. Pedimos pelo amor de Deus em vários idiomas. Eles se sentiram muito valorizados com aquela 

globalização toda e, súbito, transformaram tudo num documento em que eu me responsabilizava pela 

“detida” e ela declarava estar de posse de todos os seus pertences. Assim o fizemos.

Chorei aquela história no pequeno pub de Bogliasco, na noite seguinte, a ponto de garçom e fre-

qüentadores se apiedarem. Escrevi um longo, longo pedido de desculpas (desculpas por quê?), que 

mia amica picou em mil pedaços, assim como destruiu o documento da polícia de Gênova, a prova do 

nosso crime. Parti 24 horas depois, no trem para Pisa, Florença, Roma. Fiz uma outra viagem. Sozinha. 

Na Catedral de São Pedro, ainda chorei, perplexa com a capacidade, minha, dela, de todos, de pôr em 

risco coisas valiosas por causa de vinho demais, diálogo de menos, indisposição para transigir e conceder, 

e medo de merecer uma paisagem da Ligúria em boa companhia. 

Undici é hoje minha palavra preferida. Ela e eu somos mais amigas do que antes. Aprendi, com 

dificuldade, a reagir sem machucar (demais) nem a ela nem a mim. Nunca mais tomei Chianti.

anacmachado@yahoo.com

“chorei, perplexa com a 
capacidade, minha, dela,  
de todos, de pôr em risco  
coisas valiosas por causa  
de vinho demais”
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e
m março de 2004, o prefeito da segunda 

maior cidade do estado de Rondônia, na 

região norte do Brasil, lançou um decreto 

inusitado: que, daquele dia em diante, Gua-

jará-Mirim teria “Jesus Cristo” como único Senhor e 

Salvador da cidade. No segundo parágrafo do decreto, 

o prefeito profetizava que todas as “alianças e obras 

realizadas no passado, relacionadas com a prostituição, 

impureza, lascívia, feitiçarias, inimizades, pobreza, 

miséria, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 

ruínas, homicídios, tráfico, drogas” seriam objeto de 

renúncia por parte dos cidadãos guajaraenses. Através 

deste decreto, o prefeito pentecostal pretendia colocar 

toda a cidade de Guajará-mirim sob a guarda de uma 

santidade, demonstrando assim que conhecia o bom 

ordenamento dos poderes – primeiro o espiritual, 

depois o terreno –, como também iniciava sua admi-

nistração realizando uma “limpeza moral e espiritual” 

– atualizando neste ato, um princípio estrutural de 

ordem e do bem fazer.

Contudo, nenhum destes supostos méritos foi reco-

nhecido por um conhecido jornalista de Rondônia. Nos 

dias seguintes ao envio do decreto à Câmara Municipal 

de Guajará-Mirim, o jornalista se dedicou a escrever ar-

tigos onde ridicularizava, sobretudo, o autor do decreto, 

Cláudio Pilon, acusando-o de louco e esquizofrênico. 

O articulista, cujo codinome é Índio Tabajara da Tribo 

Cariri, reconheceu no decreto uma aberração política, 

um escárnio à vida pública, algo que parecia envergo-

nhá-lo, ele e seu público leitor, diante de um prefeito 

interiorano que não sabia distinguir entre “mera crença” 

e “percepção de realidade”. Nas entrelinhas dos artigos, 

o jornalista supõe o estabelecimento de uma distinção 

entre o lugar de onde ele fala – a sociedade educada 

de Rondônia, que sabe os princípios que ordenam o 

mundo racional – de outro lugar, próprio do mundo do 

prefeito, que está imerso na fabulação e na fantasia.
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D iante destas muitas acusações, podemos perguntar quem, afinal de contas, está criando fabulação: o prefeito 

do interior com seu decreto profético ou o jornalista da capital que, em nome da louvação das boas regras da 

“vida pública”, exclui da história o neófito? Quem está enxergando o mundo segundo seus desejos, falsificando 

o encadeamento dos fatos para preservar uma situação cômoda? 

Nos próximos parágrafos desenvolverei esta questão sugerindo que o caso descrito explicita uma tensão social mais 

genérica, própria dos países com passado colonial: uma elite regional estabelecida tem um campo de atuação legitimado 

em função da atualização de normas e regras de certas instituições – signos do moderno – inventadas em outro lugar 

que, segundo esta mesma elite, depois de transplantadas devem receber um tratamento quase que reverencial. Com 

esta postura, a elite local garante a reprodução de seu lugar social, excluindo todos os “outros” que, sem tradição de 

acesso a uma vida pública plena anterior, têm de enfrentar o desconhecido estendendo o conhecimento encorporado 

na base do improviso, da tentativa e erro. 

Esta análise me levará a defender que o “fabulador” do caso de Guajará-Mirim é o jornalista, pois ele é quem insiste 

em preservar as “regras da República” às expensas da exclusão de uma parte significativa da população. Salvam-se assim 

as aparências de República moderna, para condenarem-se suas idéias fundantes, de igualdade e da democracia.

Uma pergunta que o jornalista da capital não fez antes de iniciar sua guerra de palavras, refere-se à identidade de 

Cláudio Pilon. Este silêncio implica “falta grave” em uma sociedade multicultural, uma vez que o princípio do relativismo 

moderno insiste na importância do conhecimento do contexto de fala do interlocutor, quesito necessário para a abertura dos 

ouvidos e da compreensão ao que está sendo dito. Para não cometer o mesmo erro, inicio preenchendo este vazio.

Em uma primeira aproximação, é importante lembrar que as denominações evangélicas são muito populares e 

populosas em Rondônia, aspecto que, inclusive, coloca o Estado em evidência no mapa da distribuição religiosa no país, 

com 24% de evangélicos na população, quando a média nacional é 18%.

TITITI



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

95julho•agosto•setembro 2007

Se acompanharmos a história de vida de alguns membros destas 

igrejas, – a grande maioria trabalhador manual, com baixa escolarida-

de e baixa renda –, observamos que este pertencimento religioso é 

resultado de um processo de conversão que tende a acontecer junto 

com a migração. Como boa parte destes conversos vêm do catolicismo, 

podemos dizer que à medida que os homens e as mulheres migraram 

para Rondônia, [houve uma migração em massa nos anos 70], suas 

almas abandonam o culto a Maria, a mãe, para cultuar Jesus, o filho.

Na memória de muitos migrantes, a vinda do nordeste, sul ou 

sudeste para Rondônia, não foi nada fácil. Foram tempos muito difíceis. 

Especialmente porque, na esperança de se tornar “seu próprio patrão”, 

muitos ex-trabalhadores urbanos se aventuraram na lida no campo, 

justamente porque estavam em busca da posse de pequenas proprie-

dades no interior do Estado, em áreas concedidas pelo Incra.

Para muita gente, este retorno à “vida no campo” foi relativamente 

breve. Em menos de vinte anos, a população do Estado pulou de 110 

mil pessoas em 1970 para mais de um milhão em 1990, sendo que 

a maioria, neste último período, já estava morando nas cidades. Até 

1977, Rondônia contava com apenas dois municípios: Porto Velho e 

Guajará-Mirim. Nos anos 90, o Estado já contava com 52. Se a esperança 

mobilizou milhares de pessoas para uma viagem insólita até aquela 

zona de fronteira, ela foi logo canalizada para as cidades, na decepção 

da ‘vida no campo’.

Foram muitas as razões da fuga do campo. Uma delas se refere à 

falta de recursos de saúde. Conta-se que as pessoas morriam ‘às dezenas’ 

no interior do Estado, nas áreas recém ocupadas, de desmatamento 

recente. Além de um sem número de doenças tropicais, muitas delas 

desconhecidas, a febre amarela rondava muito perto, levando crianças e 

adultos, velhos e famílias inteiras. Este avanço das doenças, tinha como 

horizonte a falta de recursos de saúde do sistema ocidental, como mé-

dicos, hospitais, remédios. Tudo faltava, tudo era longe. 

Importante lembrar que – típico da região norte do Brasil – esta 

condição de vulnerabilidade e precariedade dos colonos, contrastava com 

a percepção da vida dos índios: anos mais tarde, os ex-colonos gostam 

de contar que os índios pareciam sempre saber tirar ‘a cura do mato’ 

– de um arbusto, de uma raiz, de uma folha. Seus xamãs, sobretudo, 

pareciam oferecer o apoio espiritual necessário. Os índios não só tiravam 

daquele mar verde a cura, como recolhiam dali o seu alimento: eles 

sabiam os hábitos dos animais, seus ciclos de migração, seus ruídos e 

pegadas, a etiqueta da floresta. No contraste, para muitos migrantes, a 

floresta nada mais significava que um mar verde de desconhecimento, 

desespero e obstáculo.
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n ão é de se estranhar, portanto, que em menos de 20 anos, estes colonos que tentaram se fixar 

no campo, vendessem suas terras para retornar à cidade. Na cidade, suas habilidades como peão 

de obra, serviços gerais, faxineira, eletricista, ambulante, eram mais visíveis, mais procuradas, 

e contratadas. Com isto, a sobrevivência poderia vir a ser mais facilmente garantida.

Isto não quer dizer que a fixação na cidade fosse fácil. As tensões e ‘dificulidades’ eram de outra ordem. 

Explico: vários dos trabalhadores de baixa renda que chegaram a Rondônia nos anos 70 e que ajudaram 

a construir as novas cidades, tiveram que enfrentar, em sua adaptação ao lugar, o problema de somar 

técnicas e habilidades de origem regional e cultural diferenciadas, integrando-as em diferentes atividades 

de cooperação manual. Nesta adaptação, saber se o interlocutor errava por inabilidade, desatenção ou 

sagacidade na execução de um ato cooperativo, era fundamental. Dificilmente um grupo de trabalho 

de, digamos, “peões de obra”, encontrava a sincronia de elaboração, algo que envolve imaginação, 

disposição, previsão de atos, kinestese, sem aderir a algum pacto moral de vida prática.

Outra característica forte deste universo de trabalho é a inconstância do mercado, ou melhor, as 

oportunidades de trabalho variam constantemente, tornando o “conhecer e ser conhecido” um atributo 

importante para o(a) trabalhador(a). Neste sentido, preservar uma identidade diferenciada entre os 

trabalhadores de “serviços gerais” era um modo de ganhar visibilidade, e talvez um emprego, em uma 

rede de pessoas com habilidades muito similares.

Ora, muito claramente, a vida congregacional pentecostal preserva estas duas características: do pacto 

moral e da salvaguarda das diferenças individuais. Ao apontar isto, não estou supondo que estes trabalha-

dores se converteram ao pentecostalismo porque encontraram ali um modo de preservar certas condições 

ótimas de reprodução social, mas parece-me importante sublinhar a complementariedade e reforço mútuo 

entre as condições sociais e a vida ritual. Exatamente o reconhecimento deste duplo imbricamento, entre 

vida ritual e vida social, permite que retomemos o decreto, encontrando as razões de Pilon.

Nesta releitura assentada em dados de contexto, é possível afirmar que Cláudio Pilon estava errado 

pelas razões certas. Quanto ele assumiu a prefeitura, como um membro íntegro de uma igreja pentecostal, 

procurou ampliar os princípios de vida coletiva que conhecia. Neste sentido, escreveu um decreto que 

incluía todos os cidadãos da cidade em um mesmo pacto moral – teve, inclusive, o cuidado de ser mais 

condescendente que o pacto moral da sua congregação, que exige a renúncia da ingestão de bebidas 

alcoólicas, cigarro, festas, danças etc. E preservou, neste acordo coletivo, uma adesão individual, de modo 

que a identidade coletiva, não amalgamasse a identidade individual – apenas a disciplinasse.
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A homologia entre o modo de criação de regulamentações no interior da igreja e a proposta que Pilon encaminha 

para a Câmara Municipal é notória. Como um bom cidadão moderno, ao se deparar com uma situação social nebulosa 

ou desconhecida, Cláudio Pilon não se recolheu a sua insignificância ou a uma atitude passiva, mas tentou fazer (e errar) 

aquilo que estava ao seu alcance, ou seja, incorporou princípios anteriores com possibilidades novas, operando modificações 

estratégicas neste caminho. Sobretudo, no seu erro, Pilon preservou o princípio fundamental da República, de participação 

democrática.

O Índio Tabajara, pelo contrário, estava certo pelas razões erradas. Ele soube apontar onde estava a inadequação do Artigo 

62 e de que modo este feria a Lei maior do país, tornando-se inconstitucional. Porém, o jornalista não tem no horizonte a 

possibilidade de problematização do suporte institucional em função dos interlocutores envolvidos. Parece supor que a vida 

coletiva tem um roteiro de participação, roteiro este que estará inscrito no interior dos indivíduos que se identificam como 

cidadãos, guiando-lhes a ação. Quando isto não acontece, como no caso de Guajará-Mirim, ele procura excluir a pessoa 

que tem comportamento inadequado da situação. Muito claramente, o Índio Tabajara esquece que as pessoas vivem em 

sociedade não para salvaguardar a vida coletiva, mas para viver.

Para ser mais exata, esta suposição do jornalista, de que a vida coletiva tem um roteiro determinado, não é idéia origi-

nal. Esta percepção tem sido razoavelmente compartilhada nos países ocidentais, manifestando-se de modo muito forte e 

confiante nas sociedades onde as instituições da modernidade tiveram suas primeiras versões. T. H. Marshall, teórico inglês, 

por exemplo, a certa altura de seu estudo sobre a cidadania, explicita a sua esperança de que a roteirização da vida coletiva 

esteja inscrita no interior da própria idéia de cidadania.

“A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem 

o status, são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que deter-

mine quais serão estes direitos e obrigações, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento, 

criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à qual o sucesso pode ser medido e, em relação à qual a aspiração 
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pode ser dirigida [....] A classe social, por outro lado, é um sistema de 

desigualdade. E esta também, como a cidadania, pode estar baseada 

num conjunto de ideais, crenças e valores. É, portanto, compreensível 

que se espere que o impacto da cidadania sobre a classe social tome a 

forma de um conflito entre princípios opostos”(Marshall 1967:76).

O roteiro prometido por Marshall para as sociedades com ci-

dadania em desenvolvimento é muito sedutor: funciona na tensão 

entre duas metades, o status e a classe, que se projetam sobre um 

horizonte futuro corrigido pelo ideal de cidadania. Neste roteiro, 

indivíduos de classes subalternas são guindados para condições 

de dignidade e respeito e, no sentido oposto, indivíduos de classes 

privilegiadas acabam por se submeter uma postura de submissão, 

freando aspirações e privilégios herdados. O roteiro parece enca-

minhar o coletivo com segurança, exigindo dos homens apenas a 

atenção no potencial de seu script.

O que teóricos de países do centro-ocidental, como Marshall, não 

puderam prever, foi o surgimento, nos países com passado colonial, 

de uma elite regional que tende a se apropriar de certos princípios 

modernos e certas soluções institucionais, para, em nome de uma 

verdade de redoma, se auto-reproduzir como classe privilegiada. No 

caso de Guajará-Mirim, o Índio Tabajara se coloca como defensor 

de uma República que seria incapaz de suportar a falta de etiqueta 

e de bom comportamento por parte do prefeito do interior. Ao 

demonstrar a falta de “etiqueta de Pilon”, o jornalista reforça o seu 

lugar social, como preservador das normas e regulamentos da vida 

republicana correta.

Talvez a cultura política estabelecida no Brasil continue a iden-

tificar a República com uma mulher de classe alta, como fizeram os 

pintores brasileiros no final do século XIX. Espera-se, contudo, que 

nestes tempos marcados pelo fluxo, pela multiplicidade de atividades, 

pela profusão de códigos disponíveis, que esta mesma República se 

submeta aos “experimentos um pouco sem jeito” que os cidadãos 

implementam a partir dos suportes que estão efetivamente aces-

síveis para eles. A idéia de fundo desta perspectiva mais inclusiva 

e processualista é que República deve ser tão forte e vigorosa que 

possa abarcar em seu seio mesmo usuários de primeira viagem, cujo 

sentido de participação na vida pública venha a ser algo bruto, arredio 

e nebuloso. Quem sabe assim, a República seja capaz de modificar-se, 

reduzir-se, estender-se e até mesmo recriar-se a si mesma e aos que 

dela fazem parte, em favor de uma vida coletiva onde a afirmação 

da vida seja fundamental.

claramafra@uol.com.br
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n
o dia 12 de julho deste ano o S&P 

500, índice que mede a performance 

das ações das 500 maiores empresas 

negociadas na Bolsa de Nova York, 

ou seja, as maiores e mais importan-

tes companhias abertas do mundo, 

ultrapassou a sua marca histórica 

de 1.527 pontos, atingida em 23 de março de 2000, no 

auge da “Bolha da Internet”. O fato foi espalhafatosa-

mente comemorado pela imprensa mundial: tratava-se de 

um importante marco do novo mercado global de ações 

e a consolidação de um movimento de alta que já durava 

mais de quatro anos e tinha levado as bolsas de todo o 

mundo a altas nunca antes imaginadas. O Ibovespa, por 

exemplo, quando calculado em US dólares, subira 1.523% 

no período. 

No dia 24 deste mesmo mês, oito pregões depois, o 

S&P caia 1,94% e voltava a romper, desta vez para baixo, 

o nível recorde atingido há poucos dias. No dia 18 de 

agosto, menos de um mês do ponto mais alto já atingido, 

o S&P 500 chegava a 1.370 pontos. Uma queda de 11,8% 

no período.

Quedas desse porte não são totalmente estranhas ao 

mercado americano. Em 1998, quando da crise dos paises 

emergentes, o S&P caiu 18%; em 2001, recuou 16% e, 

logo em seguida, mais 22%. No ano seguinte, quando do 

início da guerra no Afeganistão, o S&P caiu 33% em um 

único movimento. Mas porque será que essa atual pequena 

queda espalhou-se pelo mundo e está causando tanto 

alarme a ponto dos bancos centrais de diversos países 

serem forçados a injetar recursos na economia, que, ainda 

assim, ameaça entrar em recessão? 

A crise é atribuída aos empréstimos de baixa qualidade 

concedidos a compradores de casas nos Estados Unidos. 

Mas porque o não pagamento de uma hipoteca em Miami 

fez a Bolsa de Tóquio desabar? Os mercados de ações 

estão diretamente relacionados aos lucros futuros das 

empresas, mas o setor imobiliário norte-americano tem 

muito pouco impacto nos índices das bolsas, principal-

mente nas bolsas fora do domínio de Wall Street. Os lucros 

das empresas, recém-divulgados, foram 10% superiores 

ao do mesmo período anterior e as projeções para o final 

deste ano eram melhores ainda. Não temos guerra pela 

frente, os países estão economicamente equilibrados, o 

soft landing da economia americana está sob controle e 

o crescimento global deste ano é estimado em 5,5%, o 

que representará um recorde histórico e a consagração 

universal do modelo capitalista norte-americano baseado 

no aumento da produtividade e na distribuição do bem 

estar social através dos mercados de capitais.

Então, o que foi que aconteceu?

A resposta está no reaparecimento de um vírus ino-

culado no mercado de capitais no início da década de 

1970. Seu criador: Dr. Mike Milken, o gênio do laboratório 

Drexel Burnham Lambert, de Wall Street. Durante anos 

o Dr. Milken, um PhD da Wharton School, testara o seu 

vírus da ambição em cobaias da Drexel Burnham. O passo 

seguinte foi inoculá-lo nos fundos de renda fixa e mais 

tarde utilizá-lo para financiar operações especulativas no 

mercado de ações. Extirpado no final da década de 1980, 

esse vírus da ambição voltou a atacar o mercado, desta vez 

modificado e potencializado devido a alterações genéticas 

feitas nos laboratórios de Wall Street.

parte i: o ataque Do vírus

Títulos emitidos por grandes empresas eram e são 

classificados por agências de rating, como Moody’s e S&P, 

de acordo com o risco envolvido na sua compra. Uma gran-

de empresa, sólida e lucrativa, emite títulos classe AAA; 

outra menos rentável e de maior risco emite títulos B, B+, 

BB- etc. A diferença é que, devido à sua alta segurança, 

os títulos AAA rendem pouco, os BB são oferecidos com 

desconto e, portanto, propiciam maiores rentabilidades e 

maiores riscos. A separação entre os high grade bonds e 

os low grade bonds é o chamado investment grade, ou 

grau de investimento. Empresas com grau de investimen-

to emitem títulos de baixo risco e baixa rentabilidade e 

empresas sem o grau de investimento emitem títulos de 

alta rentabilidade e alto risco. Na época, esses títulos eram 

conhecidos como junk bonds.

Dr. Mike Milken, um discípulo de Maquiavel, começou 

a procurar os administradores de fundos de renda fixa 

FAÇAM jOgO!
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com o seguinte argumento: “Olha, seu fundo está na 

50ª posição entre os fundos mais rentáveis do ano. Por 

se tratar de um fundo de renda fixa, a diferença que o 

separa da primeira posição é, digamos, 0,4% ao ano. Se 

você colocar 1% da sua carteira nos meus títulos de alta 

rentabilidade (ele não usava o termo junk bonds, nome 

só utilizado por seus detratores), passará para a vigésima 

posição; se comprar 2%, irá para a décima; e se comprar 

3%, atingirá a primeira colocação. Se atingir a 1ª posição 

entre os fundos mais rentáveis, os investidores correrão 

para você, seu fundo dobrará de patrimônio e o seu bônus 

também. Se todos os títulos não forem resgatados, você 

cairá para a 104ª posição. Não existe diferença entre a 50ª 

e a 100ª posição, mas existe uma enorme diferença entre 

a 50ª e a 1ª.” Após conseguir a venda, Milken procurava 

os lideres do mercado e avisava: “Olha, seus concorrentes 

estão comprando meus títulos de alta rentabilidade, se 

você não comprá-los, também, vai acabar perdendo sua 

posição para eles.” Maquiavélico, não!?!?

O problema é que a grande demanda começara a afe-

tar a rentabilidade dos junk bonds. Não existiam emissores 

suficientes para atender a demanda e as taxas começaram 

a cair. No laboratório da Drexel, Dr. Milken começou a de-

senvolver um novo tipo de vírus: o junk bond imobiliário. O 

mercado de crédito imobiliário era e é totalmente separado 

do mercado corporativo e de ações. Tinha seus próprios 

fundos, chamados de Real State Investment Trusts, sua 

própria regulação e seus próprios títulos, as hipotecas e os 

leasing. Como nos títulos corporativos, existiam hipotecas 

de baixo risco e as de alto risco. A primeira chamava-se 

prime e a segunda subprime. A disseminação desse vírus 

foi enorme e o laboratório Drexel aproximou-se dos líderes 

do setor.

No final da década de 1970 o vírus espalhava-se 

pelos mercados de renda fixa e imobiliário. Porque não 

inoculá-lo no mercado de ações? Nos subterrâneos da 

Drexel, Dr. Milken, agora auxiliado por alguns PhD em 

especulação, começou a desenvolver uma nova forma de 

vírus da ambição: o Leverage Buy Out Junk Bond. O projeto 

era tão secreto que a Drexel abriu um novo laboratório de 

alta segurança na Califórnia e entregou-o ao Dr.Milken. A 

intenção era processar o vírus em um laboratório isolado, 

de modo a evitar o risco da disseminação de um efeito 

colateral chamado insider trading, ou “informação privi-

legiada”. A Drexel sabia que este novo vírus poderia ser 

usado em uma arma de destruição em massa e por isso 

pretendia mantê-lo isolado, em um local longe da vista 

de Wall Street e da Securities and Exchange Commission 

(SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-

americano. Mal sabiam eles que, anos mais tarde, Dr. 

Mike Milken e todo o laboratório seriam contaminados 

por esse vírus e que sua disseminação levaria à destruição 

de Milken, de sua equipe e de todo o laboratório. Levaria 

também a medidas profiláticas, resultando em vacinas 

institucionais que, por sua vez, acabaram definitivamente 

com os junk bonds. Pelo menos, era isso que as autoridades 

da época pensavam.

m ilken decidiu introduzir seu novo vírus nos 

empréstimos em mezanino, muito utilizados 

para alavancar a compra de empresas. Nessas 

operações, os compradores ofereciam no mercado títulos 

emitidos pelas próprias empresas a serem compradas, 

dando em garantia o patrimônio e o lucro a ser obtido no 

futuro com as atividades da empresa adquirida e/ou venda 

de parte ou todo o seu ativo. Partes desses empréstimos 

eram garantidas por bancos e, portanto, consideradas de 

baixo risco. O resto era garantido pela empresa a ser ad-

quirida. Como a empresa a ser comprada era, por definição, 

uma empresa mal-administrada, o risco e o retorno dos 

seus papéis eram bastante altos, ou seja, junk bonds.

o vírus da ambição voltou 
a atacar o mercado, desta vez 

modificado e potencializado devido 
a alterações genéticas feitas nos 

laboratórios de Wall street
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Após várias e infrutíferas tentativas, Drexel acertou 

em cheio ao financiar a compra da National Can pela 

minúscula Triangle Industries. A Triangle, com seus US$ 

50 milhões de patrimônio líquido, conseguiu comprar a 

National Can por US$ 665 milhões, sendo US$ 565 milhões 

financiados por uma emissão de junk bonds. Um sucesso! 

Mas a operação da National Can não contou com o vírus 

do insider trading e da especulação em bolsa que mais 

tarde contagiaria os mercados de capitais e seria a mola 

propulsora da queda das bolsas em julho de 2007. Nesta 

operação, o interesse dos vendedores e o desinteresse dos 

compradores fizeram com que as ações da National Can 

fossem compradas a preços de mercado.

Mas o sucesso dos junk bonds despertou o vírus da 

ambição, até então encapsulado na cabeça de alguns 

mega-especuladores norte-americanos. Se foi tão fácil 

levantar dinheiro para comprar empresas, porque não 

comprar grandes companhias abertas, aquelas cujo capital 

encontrava-se disseminado entre milhares de investidores? 

Era só fazer uma oferta pública, por um preço superior 

ao da cotação em bolsa para arregimentar o número 

suficiente de vendedores e, com isso, comprar e fechar o 

seu capital. Surgiam as compras alavancadas de empresas 

abertas com objetivo de fechar o seu capital, as Leverage 

Buy Out, ou LBO. Surgiram também os grandes especu-

ladores e insiders.

o processo de compra de empresas envolve centenas 

de pessoas. Advogados, corretores, investidores, 

administradores, banqueiros, auditores, empresa 

de avaliação de risco, relações publicas, economistas, 

analistas de investimento e, naturalmente, os executivos da 

companhia compradora e da companhia a ser comprada. 

São centenas, às vezes milhares, de pessoas que em algum 

momento da operação ficam a par do fato de que uma 

grande empresa aberta está para ser comprada em bolsa 

e por um preço muito superior ao da sua cotação. Por 

mais que a SEC e suas similares pelo mundo afora tentem 

pegá-los, é praticamente impossível descobrir e punir os 

culpados. Um dos raros casos descobertos resultou na 

prisão de Mike Milken, na quebra da Drexel Burnham e em 

um clamor popular que forçou as autoridades a tomarem 

medidas para extirpar os junk bonds como instrumento 

de financiamento das operações de LBO.

parte ii: o vírus contra-ataca

O escândalo dos junk bonds ganhou a grande mídia, 

gerou livros e teses acadêmicas, chegando a Hollywood no 

filme “Wall Street”. O clamor popular elegeu o promotor 

Rudolph Giuliani como Prefeito de Nova York e deu origem 

a diversas leis que restringiram a colocação de títulos 

sem grau de investimento nas carteiras de investidores 

institucionais. Essas mesmas leis vieram mais tarde a 

se espalhar pelo mundo, inclusive pelo Brasil, gerando 

restrições para aplicações sem grau de investimento. O 

que os legisladores não contavam era com a criatividade 

do mercado. O financiamento das LBOs é feito através 

de empréstimos em mezanino, nos quais diversos títulos 

com diferentes garantias são oferecidos ao mercado. Por 

que não juntar todos esses títulos em um único título e 

negociá-lo no mercado com um único grau de investimen-

to? Se colocarmos dez títulos AAA e dois BB, qual será o 

rating desse título? Consultadas, as empresas de rating 

responderam: três AAA e dois BB dão um AA, ou algo 

parecido. Surgem os Asset Backed Securities (ABS), títulos 

garantidos por uma cesta de ativos, que inclui garantias 

bancárias, imobiliárias, recebíveis, fluxos de caixa etc. Cada 

uma dessas garantias possui seu rating próprio; juntas, 

teriam um só. Era só misturá-las de modo a conseguir o 

mix adequado ao investment grade e, voilá, teríamos um 

título aceitável em qualquer carteira. O vírus do junk bond 

renascia em novo invólucro, desta vez mais forte e imune 

às vacinas institucionais.

Os mercados mundiais de ações iniciaram sua espan-

tosa recuperação a partir do final de 2003. Em três anos 

o S&P 500 subiu 61% e os demais índices mais ainda. No 

Brasil, o Ibovespa, calculado em dólares norte-americanos 

para efeito de comparação, subiu 287%. Em 2006, as em-

presas de LBO injetaram US$ 200 bilhões nos mercados e 

expandiram-se para todo o mundo, assim fazendo também 

as empresas de rating. Com esse dinheiro, companhias 

indianas compraram empresas inglesas, brasileiras com-
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praram canadenses e americanas compraram o mundo 

todo. Uma festa! No inicio deste ano, a indústria de LBO 

começou a divulgar números que deslumbraram o merca-

do. Os recursos disponíveis para a compra alavancada de 

empresas seriam de aproximadamente US$ 700 bilhões, 

mais do que o triplo do ano anterior. Só a Kohlberg Kravis 

Roberts & Co. (KKR), maior empresa do ramo, investiria 

US$ 176 bilhões. Investidores, empresários e autoridades 

estavam deslumbrados, cada um atribuindo a si próprio o 

crescimento da riqueza. Mais deslumbrados ainda ficaram 

os especuladores e os insiders. Para eles, esses US$ 700 

bilhões seriam utilizados para comprar as ações que eles 

mais tarde venderiam quando das operações de LBO. 

Bastava descobrir quais as empresas passiveis de serem 

compradas e comprar antes. Mais tarde bastaria revendê-

las para seus novos donos. As empresas de LBO estavam 

obtendo um lucro médio de 20%; se os especuladores e 

insiders ganhassem 5% estariam botando US$ 35 bilhões 

no bolso. O botim era avidamente disputado. Empresas de 

private equity captavam bilhões junto a seus milionários 

investidores e os grandes bancos montavam enormes 

fundos de risco para participar dessa festa.

parte iii: guerra nas estrelas

No dia 23 de julho, um dia antes do início da queda, 

surgiram noticias de que a KKR, a líder do setor de compra 

alavancada de empresas (LBO), não tinha conseguido 

levantar US$ 10 bilhões necessários para comprar a 

Alliance Boots, Plc., uma deficitária rede de farmácias e 

centros de saúde da Inglaterra. O motivo: a Alliance Boots 

era uma empresa de rating BB-, ou seja, três níveis abaixo 

do grau de investimento, e o mercado não mais estava 

querendo comprar títulos de alto risco e baixo retorno, 

mesmo que disfarçados no interior de títulos com grau 

de investimento.

A noticia da segunda-feira caiu como uma bomba 

no meio dos insiders e especuladores. Suas carteiras 

estavam cheias de ações da Alliance e de centenas de 

outras empresas passiveis de serem compradas. Ao todo, 

227 empresas encontravam-se na linha de montagem das 

LBO. Mesmo que a operação da Alliance fosse fechada, 

como realmente foi, o futuro daqueles US$ 700 bilhões 

lhes pareciam extremamente incerto. Números divulgados 

diziam que esses US$ 700 bilhões seriam financiados pela 

emissão de US$ 300 bilhões de ABS e que o fracasso da 

colocação da Alliance seria um forte indício de que esse 

dinheiro poderia não existir. A corrida começou. 

n o dia 24, o S&P caiu 2% e dois dias depois o 

recuo chegaria a 3,6%. Quedas desse porte já 

tinham acontecido em maio de 2006, quando 

da crise do mercado imobiliário norte-americano, e em 

fevereiro desse ano, quando da crise dos subprimes. Como 

sempre acontece, investidores correram para a mídia para 

entenderem o que estava acontecendo, mas dessa vez ficou 

difícil explicar. A mídia especializada internacional atribuía 

a queda aos US$ 700 bilhões que teriam virado pó e co-

meçou a divulgar explicações sobre os problemas com as 

ABS. A venda da americana Chrysler, uma divisão da alemã 

Daimler-Chrysler (outra BBB-), já ocupava a mídia e agora a 

queda das bolsas dava-lhe maior exposição. A explicação dos 

detalhes desse tipo de operação revelou a falta de apetite 

por títulos emitidos por empresas sem grau de investimento. 

A crise dos junk bonds voltava ao mercado. 

Mas como explicar, em poucas palavras, que a coloca-

ção de junk bonds da Alliance Boots, embutidos nos Asset 

Backed Securities, tinha fracassado, e que isso ameaçava 

a indústria de leverage buy out, forçando insiders, traders 

e private equities funds a se desfazerem, rapidamente, 

de suas posições. Muito mais fácil dizer que a crise de 

crédito dos subprimes chegara aos mercados de ações, o 

que não deixava de ser verdade, mas que pouco ou nada 

tinha contribuído para as quedas da semana.

Notícias sobre imóveis residenciais nos Estados Uni-

dos são de interesse restrito às pessoas envolvidas. Suas 

possíveis implicações no mercado de ações estão limitadas 

a análises de seus possíveis impactos na economia, mas 

bolsas de valores ocupam diariamente as manchetes de 

jornais e o noticiário da TV. Durante cinco anos, a crise do 

mercado imobiliário ocupava as manchetes dos jornais 

e os noticiários da TV, que mostravam imagens de casas 

encalhadas. Desde 2001, a imprensa americana vinha 
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avisando que empréstimos imobiliários estavam sendo 

concedidos a pessoas totalmente desprovidas de dinheiro, 

sem a menor condição de pagá-los. O mercado de ações 

não ligou para isso porque, com exceção de algumas 

imobiliárias cotadas em bolsa, o impacto nessa área não 

atingiria o mercado de ações. No entanto, ficaram atentos 

ao apetite do consumidor americano, uma vez que a falta de 

dinheiro resultante das hipotecas poderia reduzir o consumo 

e, isso sim, poderia afetar o lucro das empresas e o preço 

das suas ações. Nestes cinco anos, as cotações americanas 

subiram, oscilando de acordo com a divulgação dos índices 

de consumo nos Estados Unidos, que hora melhoravam, 

hora pioravam, mas sempre se mantiveram dentro de níveis 

aceitáveis pelos economistas e analistas do mercado.

No início de 2006, a S&P começou a rebaixar o ra-

ting de algumas empresas imobiliárias e alertar sobre o 

aumento do risco potencial desses títulos. O mercado não 

deu atenção e o S&P subiu 11,6% no ano.

No final de 2006, alguns títulos lastreados em subpri-

mes começaram a não ser pagos. A notícia passou desper-

cebida pelo mercado. O S&P subiu 2% em janeiro.

Em fevereiro, o HSBC, um grande banco inglês, deu 

baixa em US$ 1,76 bilhão em títulos devido à falta de 

pagamento dos seus credores americanos. Desta vez o 

mercado sentiu. O S&P caiu 2,9%.

Em março o presidente da Countrywide, a maior 

empresa de credito imobiliário dos Estados Unidos, de-

clarou na TV que a queda das suas ações em fevereiro 

fora uma reação excessiva e que a crise dos subprimes 

seria benéfica para sua empresa, ao afastar concorrentes 

menos criteriosos. As ações da Countrywide subiram e o 

S&P recuperou-se com alta de 2,7%.

Em abril, a Associação Nacional das Incorporadoras de 

Imóveis declarou que a ampliação da inadimplência nos 

empréstimos subprimes  resultaria em queda nos preços 

dos imóveis dos Estados Unidos ao longo deste ano de 

2007. Neste mês o S&P subiu 3,41%

Em maio, o presidente do Federal Reserve (FED), Bem 

Bernanke, disse que não esperava que o recente aumento 

da inadimplência nas hipotecas subprime se espalhasse 

pela economia. Mais 2,7% de alta. 

Em junho, a Bear Stearn revelou que dois de seus hed-

ge funds, especializados em subprimes  estavam sofrendo 

uma corrida de resgates. O S&P caiu 1,3%

No dia 10 de julho, a S&P rebaixou o rating de US$ 7,3 

bilhões em títulos subprimes  emitidos em 2006. Dois dias 

depois, a bolsa americana subia e batia todos os recordes, 

ultrapassando a barreira histórica dos 1.530 pontos. O 

mesmo acontecia com as demais bolsas. No Brasil, o Ibo-

vespa em dólares, que já aumentara 17,7% no primeiro 

semestre, agora subia mais 8,6% e fechava com alta de 

28% no ano. Três dias depois as bolsas desabaram.

e stariam os investidores do mundo inteiro alheios 

a esses números ou eles simplesmente nada re-

presentavam? O mercado global está nas mãos 

de profissionais altamente qualificados que, certamente, 

acompanhavam atentamente esses e quase todos os ou-

tros números da economia global. A Bear Stearn, primeira 

a sentir o impacto da crise, tinha sido eleita a melhor 

administradora de risco dos Estados Unidos, área esta 

entregue a Warren Spector, o mais reputado profissional do 

setor. A única explicação era que eles achavam que a crise 

imobiliária e a subseqüente crise dos subprimes  seriam de 

pouca influência na economia mundial e nenhum impacto 

traria aos excelentes resultados das empresas. Quanto ao 

risco no crédito eles pouco viam o que poderia acontecer. 

Compras de ações são financiadas com garantia das pró-

prias ações compradas e os lucros crescentes asseguraram 

o pagamento dos títulos. O que eles não previram foi a 

crise de liquidez que estava por vir.

os investidores 
achavam que a 

crise imobiliária e a 
subseqüente crise dos 
subprimes  seriam de 

pouca influência na 
economia mundial
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parte iv: a estrela Da morte

Em meados do Século XIX, um grupo de corretores 

de Chicago conseguiu convencer os produtores rurais 

do Meio-Oeste americano a venderem suas safras a um 

determinado preço no futuro. Se eles soubessem, com 

antecedência, quanto receberiam pelo trigo que estavam 

plantando hoje, eles não correriam o risco de uma queda 

no preço dificultar o pagamento das dividas assumidas 

com o seu plantio. A venda de contratos futuros de trigo 

daria uma proteção (hedge) a sua produção. Nasciam as 

operações de proteção, hoje conhecidas como hedge.

Cem anos depois, o conceito de hedge expandiu-se 

para a negociação de metais, títulos e ações. Surgiram 

novos instrumentos de negociação, que deram outra 

dimensão ao conceito de hedge. Surgem os chamados 

contratos derivativos, ou simplesmente derivativos. Surge 

também o primeiro fundo long/short, dedicado a comprar 

ações com objetivo de longo prazo protegido pela venda 

a descoberto de papéis com má perspectiva de retorno no 

curto prazo. O custo de proteger a posição representa um 

seguro (hedge) contra sua queda e este seguro tem o seu 

custo, o que obviamente reduz a rentabilidade da carteira. 

Para melhorar a rentabilidade dos seus hedge funds, Alfred 

Jones, o idealizador e administrador do primeiro hedge 

fundo do mundo, decidiu balancear o risco através da 

aquisição de ações financiadas por terceiros, a chamada 

alavancagem. Ao gestor de um fundo hedge caberia então 

a inovadora atividade de administrar o risco de seus clien-

tes. Em determinados momentos o fundo estaria protegido 

do risco por operações reversas, em outros, o risco se 

ampliaria pelo aumento da alavancagem. Para completar 

o modelo, Jones decidiu cobrar uma taxa de performance. 

Surgia o modelo de hedge fund que temos até hoje. 

O sucesso de Jones logo atraiu concorrentes que, na 

expectativa de melhorarem seus retornos (e conseguirem 

mais clientes) começaram a aumentar a alavancagem e 

a reduzir sua proteção. Os hedge funds mantiveram seu 

nome, mas na realidade passaram a atuar como competi-

tivos fundos alavancados, ou leverage funds. No inicio da 

década de setenta existiam 140 hedge funds nos Estados 

Unidos, mas a superinflação americana dos anos setenta 

levou as bolsas de roldão e com ela os engenhosos esque-

ma de administração de risco dos ainda incipientes hedge 

funds americanos. As vítimas foram poucas e o trauma 

pouco notado, mas olhando pelo retrovisor podemos dizer 

que esse foi o primeiro ataque da “Estrela da Morte”, um 

bom símbolo para esses perigosos fundos que nasceram 

nessa época e que mais tarde seriam os principais respon-

sáveis pelas grandes crises de liquidez que assolaram os 

mercados globais de ações.

O segundo ataque foi mais poderoso e pela primeira 

vez os hedge funds mostraram todo o seu potencial de 

destruição ao abalarem, seriamente, os mercados globais. 

Reconstruídos pela adoção dos chamados “derivativos”, 

os hedge funds renasceram com grande força e não mais 

se limitavam aos mercados de ações extrapolando suas 

exóticas estratégias para outros mercados. Desta vez, o 

alvo eram os títulos emitidos pelos paises industrializados 

e o Darth Vader de plantão chamava-se John Merriwether. 

Sua arma: o Long-Term Capital Management Fund, ou 

LTCM, o maior fundo de hedge que o mundo já conheceu, 

com uma posição em derivativos avaliada em US$ 1,25 

trilhão. Invisível atrás de seu nome de fundo de proteção 

(hedge) de longo prazo (long-term) ocultava-se a maior 

alavancagem já conseguida por um fundo de hedge. Com 

patrimônio de US$ 4,72 bilhões, o LTCM devia US$ 124,5 

bilhões a um grupo de bancos. Em agosto desse ano 

(sempre agosto), o governo Russo decidiu dar um calote 

na sua dívida. O LTCM não tinha títulos russos em sua car-

teira, mas investidores do mundo inteiro decidiram “fugir 

para a qualidade” dos títulos norte-americanos. Títulos 

japoneses e europeus eram mais ofertados no mercado 

milhões de investidores no mundo inteiro correram para seus hedge funds em busca de salvação. 
resgates se avolumaram e estratégias, com ou sem subprimes, tiveram de ser desfeitas
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do que os minúsculos subprimes de hoje e todos corriam 

para a segurança dos títulos do tesouro norte-americano. 

O LTCM quebrou.

A falência do LTCM, em si, pouco afetou o mercado. Os 

credores do LTCM eram todos grandes bancos internacio-

nais, mas a venda apressada da carteira do fundo levaria à 

queda abrupta dos mercados, o que, por sua vez, causaria 

estragos em outros fundos. Assim caminhávamos para o 

nefasto círculo vicioso dos resgates antecipados que pode-

ria provocar a quebra do sistema financeiro internacional. 

Com o “crash dos mercados emergentes” em andamento, 

o FED resolveu atuar coordenando um pool de bancos que 

assumiriam as posições do LTCM. A “Estrela da Morte” foi 

temporariamente desativada. Alguma semelhança com o 

“crash de 2007”? Sim, toda!

e m 2006, os hedge funds possuíam um patrimônio 

consolidado de US$ 1,33 trilhão. Em 2007, já era 

US$ 1,7 trilhão. Quando o FED reduziu os juros ame-

ricanos para 1% ao ano, a economia americana renasceu e 

com ela o resto do mundo. Desde 2003, os PIBs mundiais 

se expandem e com eles as bolsas e, naturalmente, a 

competição entre os hedge funds. Desta vez não havia 

risco de paises quebrarem e cada vez mais os títulos desses 

paises obtinham o grau de investimento necessário para 

serem incluídos nas carteiras dos grandes investidores 

institucionais. A oferta de dinheiro aumentava e as taxas 

caíam. Era cada vez mais difícil encontrar títulos de pouco 

risco e alta rentabilidade. Neste cenário, a idéia de disfarçar 

títulos podres (junk bonds) dentro da embalagem de títulos 

com grau de investimento parecia extremamente atrativa. 

Renascia o mercado de junk bonds, mas desta vez ocultos 

debaixo do manto de novos títulos.

Da mesma forma que o mercado de capitais criou o 

ABS como um título de grau de investimento, o mercado 

imobiliário criou o Collaterilazed Debt Obligation (COD), 

ou Obrigação de Débito Colateral que, a exemplo das ABS, 

consiste em um título com grau de investimento, rechea-

do de diversos títulos com diversos rating, inclusive os 

agora famigerados subprime loans. O ataque do vírus no 

mercado de crédito imobiliário americano estava restrito 

a um relativamente pequeno universo de grandes inves-

tidores, mas a exposição da epidemia, alastrando-se para 

o mercado de ações ganhou grande e imediato destaque 

na mídia internacional. Era o temido círculo vicioso dos 

hedge funds. A queda das bolsas revelou a existência de 

títulos graduados com recheio não graduado na carteira 

dos hedge funds, o que resultou em vultosos resgates e 

forçou os hedge funds a se desfazerem apressadamente 

de ativos que financiavam o mercado de ações. Este, por 

sua vez, desabou causando novos resgates. Milhões de 

investidores no mundo inteiro correram para seus hedge 

funds em busca de salvação. Resgates se avolumaram e 

estratégias, com ou sem subprimes, tiveram de ser desfeitas. 

Prejuízos apareceram nas cotas de todos os hedge funds, 

inclusive nos chamados multimercados brasileiros. Fundos 

europeus, australianos, japoneses e canadenses suspendiam 

os resgates. Pânico! Diante de eventualidade uma crise 

sistêmica internacional, os bancos centrais de todo o mundo 

passaram a dar assistência de liquidez aos hedge funds.

A batalha ainda não chegou ao fim. Os combatentes 

utilizam-se de todas as suas armas, mas o mapa da ba-

talha só ficará mais claro com a divulgação dos números 

da economia mundial, sobretudo da americana, a partir 

dos próximos meses. Terá a “Estrela da Morte” atingido 

mortalmente o crescimento global? Conseguirão as forças 

unidas dos bancos centrais desativarem a armadilha de 

liquidez dos hedge funds? Conseguirá o FED manter a sua 

política de juros? Terá a crise dos hedge funds afetado 

a confiança dos consumidores a ponto de influenciar o 

crescimento mundial? Como ficam as coisas no Brasil? 

Conseguirá o presidente Lula e seu escudeiro Mantega 

manter a economia do país nos trilhos, mesmo nesses 

tempos de turbulência? Por enquanto os mercados oscilam 

loucamente, descontrolados, ao sabor das explosões de 

notícias desencontradas e, geralmente, sem fundamento. O 

dinheiro está trocando de mãos rapidamente e é impossível 

imaginar-se a direção que tomará. O melhor a fazer é ficar 

quieto e torcer para que o lado negro da força seja mais 

uma vez derrotado nas arenas das bolsas de valores.

saboya@swanforsale.com.br
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o
jornalista luiz cesar Faro, no artigo “o Brasil do 
breu no fim do túnel”, publicado na edição nº 
35 de insight inteligência, enfatiza que desde 
2002 até hoje as tarifas de energia elétrica 

subiram cerca de 110%, apesar da queda do dólar e de 
aumentos ainda mais substanciais ocorridos no governo 
Fhc. o custo de produção de energia no Brasil é um dos 
mais baixos do planeta e certamente o mais baixo entre 
as grandes nações. todavia, as tarifas para o consumidor 
final são uma das mais altas do mundo.

o mais estranho nessa idiossincrasia é que o consumi-
dor brasileiro não tem completa garantia de abastecimento, 
se forem plenamente seguidos os princípios do novo modelo 
energético. os investimentos em geração de energia elétrica 
são hoje inferiores ao necessário, a despeito do baixo cres-
cimento da demanda.

segundo Faro, há riscos elevados de paralisia do 
sistema. a oferta de energia assegurada é inferior àquela 
que garantiria o menor risco. Esse já está alto porque as 
térmicas, que estão contabilizadas no operador nacional de 
sistema (ons) como energia assegurada, não despacham a 
energia sempre que se faz necessário. Para se ter uma idéia 
do problema, se a produção estimada de energia das ter-
melétricas for suprimida do cálculo da energia assegurada, 
o risco de racionamento pode subir de 6% para 17% já em 
2007. a situação pode realmente piorar se houver redução 
da oferta de gás, o que seria especialmente preocupante 
para as regiões norte e nordeste.

Em termos oficiais, o Brasil possui 100 gigawatts (GW) 
de potência instalada e 52 GW de energia assegurada, ou 
seja, “combustível” garantido – água ou gás. hoje só há 
energia assegurada para uma taxa de crescimento do 
PiB de 4% ao ano, conforme pressuposto pelo ons no seu 
planejamento de 60 meses.

hidrelétricas levam em torno de cinco anos para 
serem construídas. assim, como não existe poupança de 
eletricidade para lastrear políticas expansionistas do PiB, 
deveríamos nos contentar, segundo o autor, com essa baixa 
taxa de crescimento.

o pior é que mesmo para crescer a essa modesta taxa 
de 4% ao ano é necessário que a oferta cresça 5%, dada 
elasticidade-renda 1,3 para o consumo energia. Para cada 
1% de crescimento do PiB é necessário mais 1,3% de cres-
cimento da oferta de energia.

isso significa que é preciso acrescentar 2,5 GW por ano. 
É praticamente um projeto do rio madeira a cada ano. Faro 
argumenta que, se projetos desse porte não forem aprova-
dos, a solução será a instalação de novas termelétricas a gás. 
mas essa solução tem problemas, pois a energia produzida 
é cara e não há hoje disponibilidade de gás.

o programa emergencial de energia – cuja meta era 
produzir 12 GW de energia, usando termelétricas emergen-
ciais – alcançou somente 6 GW. assim, em 2009 acabaria 
a poupança energética de eletricidade, mesmo projetando 
baixo crescimento econômico para os próximos anos. 

mas a situação é ainda mais preocupante, nos dados 
oficiais de oferta de energia, estão sendo incluídas fontes 
de realização pouco provável, tais como: a parcela de cerca 
de 3 GW baseada no gás da Bolívia; os 2,5 GW que deveriam 
vir da argentina1 e os 500 mW da termelétrica de araucá-
ria. Essa não tem gás para operar e a argentina decretou 
moratória na sua oferta de gás. além disso, a chamada 
energia alternativa – biomassa, eólica e pequenas centrais 
hidrelétricas –, que está estimada em 1,3 GW, apresenta 
atrasos em 60% dos empreendimentos previstos.
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P ara complicar, mesmo crescendo pouco e sendo 
muito otimista em relação à expansão da oferta, até 
2010 deverá haver um déficit na oferta de energia da 

ordem de 2,5 GW ao ano. isto porque parte das usinas al-
ternativas deverá reduzir a oferta em 700 mW do projetado; 
as pequenas hídricas também reduziriam a oferta em 400 
mW, além disso, a energia da usina de Estreito, da ordem 
de 600 mW, somente deverá estar disponível em 2012. se 
o país desejar crescer a taxa de 5%, em vez de 4%, o déficit 
de 2,5 GW aumentaria para 3,2 GW por ano.

Faro conclui que estamos limitados a crescer no máxi-
mo a 4% do PiB, isso se conseguirmos a aparente “proeza” 
de viabilizar o crescimento da oferta de energia em 5% ao 
ano. será que a questão energética nos condena a mais uma 
década perdida em termos de crescimento da economia? 
acreditamos que não. a seguir pretendemos mostrar por-
que podemos escapar dessa “armadilha” e crescer até mais 
de 7%, se fizermos um adequado planejamento. 

flexibiliDaDe

a escassez de investimentos em geração de energia 
elétrica no passado recente é evidente. Entretanto, ela não 
será uma real restrição física ao crescimento, se adotarmos 
um planejamento efetivo da produção e do consumo. Esse 
planejamento mais rigoroso é necessário ao menos en-
quanto se espera a maturação dos grandes investimentos. 
o atraso das hidrelétricas pode levar, no máximo, a um 
pequeno aumento no custo médio das empresas, jamais 
uma barreira ao crescimento.

além disso, uma vez evidenciada a falta de capacidade, 
o país necessariamente se mobiliza para resolver o problema 
ampliando a oferta. Enquanto a nova capacidade instalada 
não é construída, a flexibilidade técnica do sistema elétrico 
permitirá o país manter o crescimento sem grandes custos. 
o sistema brasileiro elétrico garante esta situação por conta 
de quatro fatores:

• Existem diversas formas de melhoria da eficiência 
no consumo de eletricidade efetiváveis a curto, médio ou 
longo prazo;

• Há variadas maneiras de substituição do consumo 
de energia elétrica, principalmente em suas aplicações 
térmicas;

• O país conta com diversas formas de ampliação 
da oferta de energia efetiváveis a curto, médio ou longo 
prazo.

• O sistema elétrico brasileiro é um dos poucos do 
mundo que possui “baterias” acopladas a geradores de 
reserva. são nossos imensos reservatórios associados à ca-
pacidade ociosa em turbinas, que é o dobro da necessidade 
de consumo. os reservatórios são suficientes para suportar 
grandes secas, portanto suportam também grandes atrasos 
nos investimentos. além disso, a economia de energia é 
mais bem aproveitada no Brasil do que em outros países, 
porque a energia poupada em qualquer dia em qualquer 
horário é imediatamente armazenada nas “baterias”, po-
dendo ser usada em qualquer momento não importando 
se é horário de pico ou não.

especial flexibiliDaDe Do sistema elétrico brasileiro

a flexibilidade e a confiabilidade estrutural de nosso 
sistema são imensamente maiores do que qualquer outro 
no resto do planeta. o sistema elétrico criado pela Eletrobrás 
funciona com grandes reservatórios integrados em um 
território continental de regime de chuvas tropical e possui 
um conjunto de usinas térmicas que garante a acomodação 
do sistema aos regimes de chuva, mesmo se as hidrelétricas 
estiverem operando na sua capacidade normal. 

nos sistemas elétricos internacionais, a oferta de 
energia precisa crescer antes da demanda. caso contrário, 
o apagão é certo. o sistema brasileiro é o único no mun-
do onde a oferta pode crescer relativamente atrasada à 
demanda.
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isso pôde ser constatado em 2001. até aquele ano, o 
sistema já havia suportado quase oito anos de subinves-
timento e apenas em decorrência da adição de uma seca 
severa a esse quadro fomos obrigados a racionar. mas o 
sistema brasileiro é tão flexível que até o racionamento 
aqui é mais eficaz e de menor custo econômico e social do 
que em outros países. 

no sistema de base termelétrica, a capacidade plane-
jada de geração tende a ser apenas um pouco superior 
à demanda esperada por energia. se por algum motivo, 
a demanda crescer acima da capacidade planejada, não 
tem alternativa: faltará energia no pico e haverá blecautes 
constantes e de difícil previsão. E só será possível solucionar 
o problema, reduzindo efetivamente o consumo no pico. 

Esse tipo de racionamento é difícil de administrar, 
como podemos observar neste recente inverno na argen-
tina. no entanto, nem nesse caso, como ver-se-á abaixo, 
a falta de capacidade seria uma efetiva restrição física ao 
crescimento. 

no sistema brasileiro, a situação é muito mais cômoda. 
a redução do consumo de qualquer consumidor a qualquer 
hora resulta em aumento da capacidade de geração, pois 
os grandes reservatórios funcionam como grandes baterias 
de baixo custo de armazenamento.

além dos grandes reservatórios, o que torna o sistema 
brasileiro especialmente flexível é o excesso de capacidade 
do parque de turbinas, geradores e linhas de transmissão. 
Ela é imensamente maior do que a demanda prevista por 
energia. Por quê? antes de responder à pergunta, é neces-
sário entender o sistema baseado em hidreletricidade. o 
fluxo médio do rio é muito menor do que o fluxo do rio na 
estação chuvosa. Para não desperdiçar energia na estação 
chuvosa, faz-se necessário um reservatório capaz de manter 
o fluxo mínimo garantido nas turbinas próximo ao seu 
fluxo médio. Entretanto, além da sazonalidade (dentro 
do ano), a pluviosidade pode variar de ano para ano. Por 
isso, foram construídos no Brasil reservatórios gigantescos 
para guardar água por vários anos.

l ogo percebeu-se que a oscilação extraordinária 
interanual dos períodos de seca diferia de região 
para região. Por exemplo, o fenômeno “El nino” 

gera seca no nordeste e chuva excessiva no sul do Brasil. 
Por esse motivo foi se acrescentando aos poucos nas usinas 
mais turbinas do que seria necessário, se fosse considerada 
apenas a vazão média do rio. assim, se ocorresse uma seca 
mais severa no nordeste, gerar-se-ia mais energia no sul, 
sudeste ou norte para abastecer o nordeste. nessa situação, 
o fluxo de água que passa pelas turbinas pode ser muito 
maior do que o fluxo médio do rio e do fluxo conjuntural 
de entrada de água no reservatório.

as oscilações interanuais no regime de chuvas levaram 
aos reservatórios gigantescos. a diferença nos regimes de 
chuvas e a integração nacional do sistema provocaram a 
grande sobrecapacidade de geração em relação ao fluxo 
médio dos rios. o planejamento de décadas da Eletrobrás, 
visando aproveitar as idiossincrasias de nossa geografia, 
tornou o sistema elétrico brasileiro o mais confiável, ba-
rato, flexível e limpo entre as grandes nações do planeta. 
Esses adjetivos seriam ainda plenamente válidos, se fosse 
mantido o modelo de planejamento integrado.

mais recentemente, o sistema brasileiro recebeu uma 
significativa capacidade de geração térmica complementar. 
Proporção significativa da capacidade dessas usinas fica a 
maior parte do tempo desligada. se o risco de falta de água 
nos reservatórios ficar mais elevado, as térmicas poderão ser 
ligadas em sua capacidade máxima, permitindo que seja 
economizada água nos reservatórios enquanto se espera a 
maturação dos novos investimentos em geração. 

Essa energia térmica complementar otimiza a própria 
gestão do sistema hidrelétrico, pois sabendo-se que as 
térmicas poderão ser usadas em caso de seca mais grave, 
não é necessário acumular tanta água nos reservatórios. 
assim, o estoque mínimo de água necessário para garantir 
segurança ao sistema elétrico pode ser reduzido, aumen-
tando a própria capacidade hidrelétrica. menos água acaba 
sendo vertida no período chuvoso sem produzir energia e 
menor a necessidade de investimento no alagamento de 
terras para o mesmo volume de energia produzida. 
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o Brasil tem assim o único sistema onde a taxa de 
crescimento da demanda por energia pode superar 
temporariamente a taxa de crescimento planejada 

da oferta. se o crescimento econômico se acelerar, há tempo 
para reconhecer os equívocos do planejamento e investir 
em ampliação da capacidade de geração.

com relação à ampliação da capacidade, temos de 
lembrar que existem cinco opções principais no Brasil:

• Hidrelétricas - É uma energia barata e relativamente 
limpa. o Brasil é hoje entre as grandes nações aquela que 
tem potencial hidrelétrico inaproveitado. Já aproveitamos 
30%. Porém, a curto e médio prazo essa não uma alternativa 
plenamente segura, pois a maturação do investimento pode 
superar cinco anos.

• Térmicas a gás natural - É a mais limpa entre as 
fontes de energia fóssil e não está entre as mais caras. o 
prazo de construção das usinas é também significativa-
mente inferior ao das hidrelétricas, cerca de dois anos. 
infelizmente o Brasil não apresenta, no curto prazo, fontes 
abundantes e seguras de gás natural. 

• Térmicas mistas (gás-óleo combustível) ou a óleo 
combustível - têm a vantagem de não sofrer riscos de 
desabastecimento de combustível. Essa é a opção principal 
para suprimento de energia ao país, caso houver atrasos 
nas obras das grandes hidrelétricas, uma grave seca ou 
um crescimento acima do esperado. são ainda necessárias 
para o sistema elétrico, mesmo se não houver quaisquer 
riscos de desabastecimento, pois otimizam o sistema 
hidrelétrico.

• Térmicas a diesel - É uma das fontes mais caras 
entre as fontes usuais para geração de energia elétrica. no 
entanto, só requerem um ano para serem construídas. Essa 
é uma opção fundamental em caso de grande urgência em 
ampliação da capacidade. É uma opção necessariamente 

complementar para um sistema operando normalmente, 
pois pode melhorar a otimização realizada pelas térmicas 
mistas e a gás natural. Essa complementaridade de se-
gunda ordem decorre do relativamente menor custo de 
investimento. se uma parte do sistema térmico precisa 
ficar ligada poucos dias ou horas por ano, pode ser mais 
interessante que ele seja composto por térmicas a diesel 
do que térmicas a gás ou mistas.

• Alternativas (Biomassa, pequenas centrais hidre-
létricas, eólica e nuclear) - são relativamente limpas em 
termos de emissão de carbono. as quatro primeiras têm a 
vantagem adicional de terem uma implantação relativa-
mente rápida. Entretanto, elas têm um grande problema. 
a curto, médio e longo prazo não há perspectiva de que 
sejam capazes de garantir uma expansão de capacidade 
suficiente para suprir a demanda nacional por energia. 
são fontes necessariamente secundárias para o horizonte 
de planejamento.

Podemos concluir, assim, que o Brasil será ainda por 
muito tempo abastecido majoritariamente com energia hi-
drelétrica complementada com fontes térmicas no inverno 
e no ano todo com fontes alternativas. Esse conjunto de 
soluções é capaz de reduzir ao mínimo o risco de racio-
namento. Essa conclusão se deve basicamente a um fato: 
o sistema hidrelétrico está adaptado para grandes secas, 
portanto, também permite grandes atrasos na expansão 
da capacidade.

Grandes atrasos não ocorrerão. se o governo estiver 
consciente da sua responsabilidade, a garantia de abas-
tecimento de energia é completa, mesmo em caso de 
postergação nas obras das grandes hidrelétricas, falta de 
gás natural, uma grave seca ou um crescimento muito 
acima do esperado. há geradoras de energia que podem ser 
construídas no prazo de um ano ou dois anos. dessa forma, 
como há água suficiente nos reservatórios para suprir falta 
de investimento por anos seguidos, para manter baixo o 
risco de falta de energia, basta o governo acionar imedia-
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tamente a Petrobras e Eletrobrás para construir térmicas 
mistas e a diesel assim que o nível dos reservatórios atingir 
um determinado nível. Faltando gás essas térmicas poderão 
ainda funcionar com óleo combustível.

Partimos de uma situação especialmente confortável. o 
nível dos reservatórios está muito elevado atualmente. os 
reservatórios do sudeste/centro-oeste, que são os maiores 
responsáveis pela geração de energia elétrica brasileira, 
estão próximos do nível mais alto já registrado pelo ons. 
no norte, também o nível dos reservatórios em julho é o 
segundo maior já registrado. no sul, os reservatórios estão 
em 80%, bem acima da média histórica para o mês (68%). 
no nordeste, a situação é um pouco menos favorável. mais 
ainda assim, os reservatórios estão numa situação bem 
melhor do que no período de entre 2000 e 2003. 

no geral, a situação é bastante confortável, mesmo que 
o país enfrentasse uma seca ou uma inesperada aceleração 
do crescimento. há estoques suficientes nos reservatórios 
para garantir o suprimento enquanto se constroem as 
térmicas mistas. 

riscos 

vimos que o abastecimento nacional para os próximos 
anos é confortável. mostramos que, de um ponto de vista 
técnico, para evitar o racionamento, basta um mínimo de 
atenção em relação o nível dos reservatórios e de decisão 
para investir no momento certo. Entretanto, isso não signi-
fica que é impossível a ocorrência de racionamento. mas, em 
última instância, essa é uma decisão política. há, portanto, 
riscos políticos, riscos de inação. isso pode acontecer se não 
houver uma adequada atribuição de responsabilidade 
sobre o abastecimento energético nacional. 

o sistema implantado no governo Fhc possuía esse 
claro defeito: má atribuição de responsabilidades sobre 
a expansão da capacidade. Essa questão foi parcialmente 
solucionada no novo modelo introduzido em 2004. no 
sistema atual, as distribuidoras precisam garantir a con-
tratação de energia futura para o chamado mercado cativo. 
Entretanto, o atendimento dos chamados consumidores 
livres continua sem clara atribuição de responsabilidade.

supostamente a responsabilidade sobre o desabas-
tecimento de energia caberia aos próprios consumidores 
livres. mas isso é uma ilusão. o custo de contratar energia 
no futuro é muito maior do que o custo de aquisição de 
energia no mercado livre. segundo estudo da comerc, 
em todo ano de 2006 os consumidores livres economi-
zaram aproximadamente r$ 3,9 bilhões, equivalentes a 
26% de redução de custo comparativamente às tarifas 
do mercado cativo. como exemplo, no mês de dezembro 
de 2006, enquanto o custo médio de energia no mercado 
cativo foi de r$ 192,3/mWh, o do mercado livre ficou em  
r$ 143,28/mWh2. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 40% 27% 62% 67% 81% 78% 70% 80%

grÁfico 1

situação dos reservatórios nos meses de julho no 
sudeste/Centro-oeste (% energia armazenada sobre o 
potencial máximo)

Fonte: ons
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além das vantagens financeiras diretas, o grande pro-
blema é o fato de que o consumidor individual tem 
plena consciência de que o sistema elétrico nacional 

é integrado e que não faz muita diferença em relação ao 
abastecimento nacional se ele individualmente contrata 
energia a longo prazo com geradoras em construção ou não. 
mesmo se ele adquire toda sua demanda futura a longo 
prazo, se for necessário o racionamento, todos sofrerão 
igual. Por outro lado, se ele se beneficiará com os custos 
normalmente mais baixos deste mercado. Eles quase sem-
pre serão mais baixos, porque a normalidade para o sistema 
é funcionar com excesso de capacidade. uma explosão dos 
preços da energia no mercado spot será conseqüência de 
falta de capacidade de produção de eletricidade. Por isso se-
ria necessariamente momentânea ou já indicadora de uma 
crise que obrigaria o governo a desativar o funcionamento 
do mercado livre. nessa situação, o governo é obrigado a 
intervir com racionamento ou rápido programa de geração 
e conservação de eletricidade. Em relativamente pouco 
tempo o mercado de energia voltaria ao normal, como em 
2001. assim, o mais racional do ponto de vista individual 
é não contratar energia a longo prazo, pois isso essa seria 
uma opção mais cara e sem qualquer ganho em termos 
de segurança no abastecimento. a única segurança da 
contratação a longo prazo é garantir os preços futuros. o 
abastecimento não. mas garantir os preços futuros também 
não parece interessante, pois o normal do sistema é ter os 
custos do mercado spot inferiores aos custos dos contratos 
de longo prazo.

se os consumidores livres fossem uma pequena parte 
do mercado talvez seria razoável acreditar na premissa de 
que eles são os responsáveis pelo próprio abastecimento. 
Entretanto, eles correspondem hoje por 20% do consumo 
nacional de energia. Parte significativa deste grupo é forma-
da por indústrias, na maioria empresas de grande porte. É 
uma ilusão achar que o governo permitirá que elas fechem 
as portas por falta de energia no futuro. milhões de empre-
gos estão direta ou indiretamente associados a elas e talvez 
a maior parte de nossas exportações. mesmo sem considerar 
o enorme poder político dessas empresas, é inconcebível 

a um governante levar às últimas conseqüências a falsa 
premissa de que os consumidores livres são responsáveis 
pelo próprio abastecimento. Em um sistema elétrico tão 
integrado como o brasileiro, a solidariedade coletiva é 
inevitável. a solidariedade coletiva é responsabilidade do 
governante. se um governo não garante condições mínimas 
de solidariedade econômica e social, ele fracassa.

a demanda futura dos consumidores livres é, assim, a 
grande fonte de risco sistêmico. a economia está voltando 
a crescer. Em 2006 a energia consumida no mercado livre 
aumentou 30% em relação a 2005, atingindo 9.991 mW 
médios. É um crescimento muito elevado. as grandes 
indústrias estão adquirindo energia futura de novos 
geradores? não se sabe, pois não há obrigação de tornar 
públicos esses contratos. o terrorismo na mídia com relação 
à possibilidade de uma futura crise energética pode indicar 
que esses grandes consumidores não estão adquirindo 
energia em contratos de longo prazo e esperam que o gover-
no garanta de alguma forma a expansão da capacidade de 
geração. Eles se beneficiam da especulação de curto prazo 
em um modelo que gera subinvestimento, mas querem a 
intervenção do governo para salvá-los. 

Querem que o governo assuma a responsabilidade, 
mas que não admita isso, deixando a especulação livre 
no mercado de energia. seria mais fácil admitir que 
energia elétrica é um bem público e tratá-la como tal. a 
especulação com energia apenas aumenta os custos para 
o sistema produtivo e para a população. sem nenhum 
benefício social. 

o modelo implantado de forma desastrada em 1995 
e aperfeiçoado desde então foi capaz de impor aos consu-
midores uma das mais altas tarifas do mundo, apesar dos 
custos de produção serem um dos mais baixos do planeta. 
Foi capaz também de tornar relativamente inseguro o 
abastecimento, apesar dos princípios operacionais do sis-
tema elétrico nacional lhe permitirem ser o sistema mais 
confiável do mundo em termos de capacidade para ajustar 
a erros de planejamento ou de falta de planejamento.
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um dos motivos que explicam essas desastrosas con-
seqüências é o alto grau de rentabilidade e o baixo risco 
exigidos pelos diversos agentes privados participantes do 
mercado. as distribuidoras possuem rentabilidade eleva-
díssima, muitas vezes superior a 30%, e a aneel ainda lhes 
garante uma rentabilidade mínima. as geradoras também 
são extremamente rentáveis. na avaliação dos projetos 
costumam exigir mais de 20% de rentabilidade, mesmo 
sem risco de mercado com toda produção pré-contratada 
e considerando os normalmente pessimistas cenários de 
avaliação de investimento. na prática, esses 20% acabam 
significando rentabilidades ainda maiores. o mesmo 
acontece com as empresas que fazem investimentos em 
transmissão. Para exemplificar, a rentabilidade média 
nos últimos 12 meses das 17 mais rentáveis empresas de 
geração e distribuição negociadas na Bovespa foi de 32%, 
como mostra a tabela 1.

na outra ponta, os consumidores livres buscam pagar 
o menos possível e não se comprometer em contratar 
investimento a longo prazo. Por essa razão, o Brasil ainda 
é um grande exportador de produtos eletrointensivos. só 
um sistema tão eficiente e flexível quanto o criado pela Ele-
trobrás é capaz de garantir confiabilidade e rentabilidade 
exageradamente elevada em quase todas as pontas sem 
entrar em colapso, apesar do subinvestimento.

se hoje há algum risco de desabastecimento, ele se 
deve à possibilidade do governo acreditar e levar até o 
fim a falsa premissa de que a expansão da capacidade de 
geração deve ser viabilizada pela livre negociação privada 
entre aqueles que especulam com energia barata e aqueles 
que especulam com os grandes projetos hidrelétricos. os 
especuladores não têm a responsabilidade de garantir 
nosso abastecimento.

Felizmente, mesmo se governo seguir tão dogmatica-
mente os princípios neoliberais na questão energética, o 
“velho” sistema elétrico criado pela Eletrobrás permitirá 
ao país fazer um racionamento de baixo custo. 

racionamento flexível 

se ocorrer a infeliz coincidência de uma grande seca 
associada ao total descuido sobre a responsabilidade de 
garantir os investimentos em geração, como em 2001, 
o sistema brasileiro oferece ainda um outro bônus. no 
Brasil, é possível um racionamento flexível e temporário 
sem restrições físicas ao crescimento e com baixo custo 
econômico, político e social.

Em 2001 o corte médio planejado de 20% do consumo 
em parte do ano teve um efeito de redução de 7% da de-
manda por energia para o ano como um todo. mesmo sem 
expansão significativa de capacidade, esse corte foi capaz 
de reabastecer os reservatórios. após as chuvas normais no 
verão, o sistema já pôde voltar a operar normalmente. Esse 
mecanismo de redução do consumo é possível somente em 
um sistema hidrelétrico integrado de grandes reservatórios 
como o brasileiro.

tabela 1

Rentabilidade de empresas de geração e distribuição
de energia nos últimos 12 meses

 posição empresa rentabilidade  
   nos últimos 12 meses
 1 AEs Tietê 99%
 2 Elektro 48%
 3 Cemar 37%
 4 Coelba 37%
 5 Ceba 36%
 6 CPFl Energia 34%
 7 Coelce 31%
 8 Tractebel 29%
 9 Afluente 29%
 10 Ampla Invest 27%
 11 Cemig 23%
 12 Celesc 22%
 13 Celpe 20%
 14 Equatorial 20%
 15 Terna Part 17%
 16 Eletropaulo 17%
 17 light s/A 17%
  MÉDIA 32%

Fonte: www.majershb.com.br
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Essa forma de racionamento do consumo de ener-
gia não gera efetivamente uma restrição física ao 
crescimento do PiB. Ela gera um aumento não-sig-

nificativo de custos médios industriais, ou seja, apenas um 
pequeno aumento no patamar da inflação. Gera também 
um desconforto à população, que se mostrou menor do 
que o esperado.

Para compreender essas conclusões é necessário co-
nhecer a estrutura de consumo de eletricidade. a tabela 
2 mostra como se distribuiu o consumo de energia no 
Brasil em 2005.

observa-se, como esperado, que o maior consumidor 
de energia elétrica é o macro-setor industrial. dentro desse 
setor, os segmentos de não-ferrosos e ferro-ligas somados 
representaram mais do que 11% do consumo total e mais 

de 24% do consumo industrial. a maior parte desse mon-
tante é explicada apenas pela transformação de alumínio. 
Essa indústria é eletrointensiva, e tem uma participação 
pequena no PiB, mas enorme no consumo de eletricidade. 
o mesmo vale para a indústria de ferro-ligas e outras que 
estão dentro do setor químico como soda-cloro.

 se essas indústrias reduzirem sua produção vendendo 
seus direitos de compra de energia para as outras, não 
haverá qualquer efeito mais significativo sobre o PiB. Essa 
conclusão se origina do fato de que, além do pequeno peso 
na renda nacional, quase todos os bens produzidos pela 
indústria eletrointensiva são fortemente exportados e nós 
apenas precisaríamos reduzir as exportações ou eventual-
mente importar alguns itens. 

tabela 2

Consumo de energia elétrica no ano de 2005

consumo de energia mil gwh proporção do consumo total proporção do consumo industrial
Consumo final 375 100% –
setor energético 14 4% –
Residencial  83 22% –
Comercial 53 14% –
Público 33 9% –
Agropecuário 16 4% –
Transportes 1 0,3% –
Ferroviário 1 0,3% –
Industrial 175 47% 100%
Cimento 4 1% 2%
Ferro-gusa e aço 16 4% 9%
Ferro-ligas  8 2% 4%
Mineração e pelotização 10 3% 5%
não-ferrosos e outros metais 35 9% 20%
Química  21 6% 12%
Alimentos e bebidas  21 6% 12%
Têxtil 8 2% 4%
Papel e celulose 15 4% 8%
Cerâmica 3 1% 2%
outros 36 9% 20%

 
 Fontes: EPE – Empresa de planejamento energético. sítios da CPFl e CEB.

VAgALUME
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a venda de direitos de compra de energia permitirá 
que o setor ajuste de forma negociada a redução de 
sua produção. dependendo do custo desses direitos, a 
indústria eletrointensiva poderá reduzir mais ou menos 
a produção em troca da maior ou menor geração a diesel 
ou conservação de energia dos grandes consumidores 
não-eletrointensivos.

o segundo macro-setor de maior de maior consumo 
de energia é o residencial, representando mais de 22% 
do consumo total. segundo estimativas da cPFl e cEB, 
a energia consumida pelo chuveiro elétrico representa 
aproximadamente 25% do consumo residencial. isso 
representaria, para dados de 2005, aproximadamente 6% 
do consumo nacional. a iluminação residencial representa 
aproximadamente 20% do consumo residencial e 4,4% do 
consumo total. o chuveiro elétrico pode ser utilizado de 
forma menos intensa e substituído parcialmente por outras 
fontes de energia térmica. as lâmpadas incandescentes 
podem ser rapidamente substituídas por outras mais 
econômicas e também ter o uso otimizado.

o consumo dos setores de não-ferrosos e ferro-ligas, 
dos chuveiros e da iluminação corresponde a 21,4% do con-
sumo total do país. a redução na metade desse consumo 
por um único ano viabilizaria dois anos do crescimento 
econômico de 4,5% ou um ano com crescimento de 9%, sem 
qualquer acréscimo em capacidade instalada. mas como 
vimos no apagão de 2001, existem muitas outras formas de 
economizar e substituir energia elétrica. assim, no Brasil 
– e apenas no Brasil – um racionamento por um ano é 
capaz de reabastecer o sistema e garantir a oferta pelos anos 
seguintes enquanto se constrói nova capacidade.

as grandes empresas não-eletrointensivas têm a 
energia como custo pouco significante em relação a suas 
receitas. nesse sentido, podem manter a produção crescente 

adquirindo direitos de compra extra-cota de energia das 
indústrias eletro-intensivas que deixarem de consumir. se 
esses direitos se encarecerem, eles poderão comprar gerado-
res a diesel para suprir parte da demanda ou investirem em 
conservação de energia. todas essas opções têm custos, mas 
em nenhuma delas haverá restrição física ao crescimento 
da empresa ou da economia, o máximo que pode acontecer 
é um pequeno repasse de preços para os clientes.

as pequenas empresas terão mais dificuldade em 
investir em geração própria. mas poderão comprar di-
reitos de consumo extra-cota e investir em conservação 
energética.

de fato, nenhuma indústria, além das realmente 
eletrointensivas, reduzirá sua produção em decorrência 
da falta de energia. isso significa que o crescimento do PiB 
não será afetado por uma restrição de oferta.

racionamento rígiDo

nem mesmo em sistemas elétricos rígidos baseados 
em energia termelétrica, a falta de investimentos em ge-
ração significa uma restrição física ao crescimento geral. 
se o racionamento for bem planejado, ele continua sendo 
basicamente um aumento de custos e reduções pontuais 
de produção.

nesta década, a china, a argentina e o estado da 
califórnia, nos Estados unidos, sofreram com crescimento 
da demanda por energia superior à oferta planejada. o 
resultado foram os blecautes nos momentos de pico. isso 
impediu que essas regiões realizassem um enorme cresci-
mento econômico? não.

a atividade econômica não é significativamente afe-
tada além dos momentos de pico. as empresas cujo custo 
da energia é pouco significativo em relação a sua receita 
(a imensa maioria) poderão ligar geradores a diesel nas 
horas de pico e não se sujeitarem aos blecautes. com isso 
reduzem a demanda total de energia no pico, reduzindo 
drasticamente o risco de blecaute. a única diferença é que o 
suprimento de energia no país será um pouco mais caro do 
que seria se a capacidade de geração do sistema integrado 
fosse compatível com a demanda, e as eletrointensivas 
ficarão parcialmente desligadas no pico.
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no Brasil a situação é ainda mais cômoda. se 
planejarmos o consumo e estivermos atentos à 
expansão da capacidade, poderemos crescer 7% ao 

ano sem riscos de racionamento. Esta afirmação se baseia 
nas seguintes razões:

• Mesmo se a demanda crescer muito acima do es-
perado ou a oferta crescer muito abaixo, os reservatórios 
garantem o abastecimento por um longo período.

• Se surgirem déficits na oferta, o governo pode indu-
zir a Petrobras e a Eletrobrás a construírem rapidamente 
usinas a diesel (um ano de construção) ou a gás-óleo 
combustível (dois anos de construção). 

só essas duas premissas já são capazes de evitar o racio-
namento, pois não existem riscos de desabastecimento de 
derivados de petróleo. a elas podemos acrescentar algumas 
oportunidades que podem evitar que o país seja obrigado 
a utilizar intensamente as poluidoras e caras térmicas a 
diesel e óleo combustível. as oportunidades secundárias 
são as seguintes:

• Grande capacidade disponível ociosa das termelé-
tricas do país que podem ser supridas com o gás natural 
excedente da Bolívia e do gás que será em breve importado 
por via marítima.

• Há um potencial inexplorado enorme em conserva-
ção e co-geração de energia. o país investe muito pouco 
em conservação de energia em decorrência de décadas de 
energia barata e abundante e da escassez de pesquisas e 
incentivos públicos a partir do período de privatização.

• Segundo o professor de Pós-Graduação em Energia 
da usP, célio Bermann, o Brasil pode conseguir 8.000 mW 
sem construção de novas usinas, repotencializando usinas 
antigas, além de mais cerca de 4.500 mW caso diminua 
de 15 % para 10% as perdas técnicas que se têm durante 
os processos de transporte, transmissão e distribuição de 
energia3.

• Grande potencial de fontes alternativas de rápida 
instalação (eólica, Pchs, lenha cultivada, bagaço de cana 
e outros subprodutos agrícolas). o bagaço de cana é uma 
fonte de grande potencial nos próximos anos.

• O parque de co-geração por bagaço ainda é pouco 
eficiente, pois as caldeiras ainda são de baixa pressão, só 
funcionam uma parte do ano e não utilizam turbinas a 
ciclo combinado.

• Alto grau de utilização de energia térmica industrial 
e residencial provida por eletricidade que pode ser substitu-
ída por gás natural, GlP, lenha cultivada e energia solar.

propostas especificaDas 

Podemos dividir as propostas em três categorias:

ImedIatas

• Aperfeiçoar o programa de Apoio a Projetos de 
Eficiência Energética (Proesco) para financiamento de 
investimentos e pesquisa que permitem conservação ou 
co-geração de energia. É preciso ser dada uma atenção 
especial para aperfeiçoar a co-geração com bagaço de cana. 
turbinas a ciclo combinado e combustíveis alternativos na 
entressafra da cana são as grandes oportunidades. Esse 
programa precisa ter entre outras condições a limitação da 
exigência de garantia real entre 80% e 100%. É necessário 
também que o prazo de financiamento suba para 10 ou 12 
anos. são condições razoáveis, pois o risco é naturalmente 
baixo. Primeiro porque está reduzindo diretamente os cus-
tos da empresa, o que significa lucro adicional sem riscos 
de mercado. segundo e principalmente porque esse tipo 
de investimento é quase necessariamente uma pequena 
fração do capital das empresas envolvidas.

• Criação de um programa universal, eficiente e rigo-
roso de certificação pelo inmetro e outros órgãos parceiros 
para dar notas sobre o consumo energético a todos os 
equipamentos de uso comercial, industrial e residencial. 

VAgALUME
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• Criação de condições especiais no Finame para 
financiamento de todos os equipamentos certificados que 
consomem 20% menos energia do que a média de seus 
congêneres. Essas condições podem ser ainda melhores 
para equipamentos que consomem 40% menos energia. 
Essas condições devem incluir ao menos a redução das 
exigências de garantia real para no máximo 100% e prazos 
de pagamento que podem chegar a 12 anos. Esse tipo de 
investimento precisa de prazo longo, pois conservação de 
energia, apesar do risco baixo, tem também uma rentabi-
lidade usualmente baixa.

• Incentivo fiscal com IPI, Cofins e o que for possível 
para os equipamentos que consumam 40% menos energia 
do que os correntes.

• Criação de uma linha especial de financiamento no 
BndEs para varejistas venderem equipamentos e uten-
sílios domésticos certificados que economizam energia, 
como lâmpadas e eletrodomésticos, ou que substituem 
eletricidade por outras fontes de energia, como chuveiros 
a gás e aquecedores solares. Essa linha pode ter exigência 
máxima de 100% de garantia real e prazos interessantes. 
como as taxas de juros no Brasil são muito elevadas, finan-
ciamentos do BndEs poderão reduzir os custos e facilitar 
a venda a crédito desse tipo de equipamento. o BndEs 
já opera eficientemente dessa maneira com o programa 
“computador para todos”.

• Incluir a Eletrobrás no mesmo status contábil da 
Petrobras. isso permitirá que os investimentos em geração 
sejam de fato contabilizados como investimentos e não 
como gasto corrente, como equivocadamente foi colocado 
desde o período Fhc. isso permitirá que os investimentos da 
empresa não sejam contingenciados e ela tenha agilidade 
para fazer investimentos emergenciais e dar mais agilidade 
aos grandes projetos. mesmo que para isso tenha que ter 
uma posição majoritária nos projetos.

• Aumentar os incentivos à geração alternativa. O 
BndEs pode viabilizar mais negócios no Programa de in-
centivo às Fontes alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) 
se entrar como sócio minoritário das empresas geradoras 
alternativas. Essas empresas carecem de capital, e essa seria 
uma boa solução.

semI-emeRGeNCIaIs

medidas necessárias, caso o risco de falta de energia 
supere o patamar mínimo desejável. vamos dividir as 
medidas semi-emergenciais em dois níveis, como mostra 
a tabela 3.

tabela 3

Medidas semi-emergenciais

nível 1 nível 2

Construir pela Petrobras e Eletrobrás térmicas  Manter, além das térmicas a gás, também as térmicas a óleo 
a diesel, óleo combustível ou mistas. combustível e a diesel em carga desde o início do período de seca
 
Manter as térmicas a gás em carga máxima a partir  Incentivar e financiar as empresas a adquirirem sistemas 
do início do período de seca para que os reservatórios  de geração a diesel emergenciais. 
iniciem o período chuvoso o mais cheios possível.   
Isso fará com que uma eventual seca no verão não  
tenha tanto impacto sobre a capacidade energética.

obrigar a indústria eletrointensiva a suprir toda a  
energia necessária a sua expansão.
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1. Essa exportação vinda da argentina é especialmente improvável. o 
Brasil além de não importar, está atualmente exportando 1,1 mil me-
gawats para o vizinho.

2. http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notasemp07/emp060320072.htm

3. http://www.redeclipex.com.br/noticias/n_mostra_noticia.php?c=99
3&t=1&n=5685&v=ag%c3%aancia%20rio%20-%20rJ

NOTAS

emeRGeNCIaIs

• Preparar um sistema de racionamento similar ao 
operado em 2001. limita-se um teto para o consumo das 
empresas e cidadãos. acima desse limite, serão aplicadas 
pesadas multas. Permite-se que as empresas vendam 
direitos de compra de energia, se economizarem além 
do teto.

•  Adotar outras medidas emergenciais, caso necessá-
rio, como o desvio de gás de usos menos essenciais para a 
produção ou substituição de eletricidade. 

conclusão

o crescimento econômico não é efetivamente bloquea-
do por uma baixa taxa de crescimento da oferta de energia. 
Essa conclusão é válida para qualquer país e ainda mais 
válida para o Brasil cujo sistema é altamente flexível. 

Existem grandes oportunidades para ampliação rá-
pida da capacidade de geração e conservação de energia. 
Planejando o consumo e a expansão da capacidade, é 
possível evitar o racionamento, mesmo crescendo 7% 
ao ano. Entretanto, o racionamento pode ser necessário 
se o governo não assumir sua responsabilidade sobre a 
expansão da geração.

a situação do setor elétrico não é tão grave, mas uma 
coisa é certa: o sistema está falido. Faliu em 2001 com a 
Enron e o apagão. Qualquer tipo de solução para a crise de 
energia – seja definitiva ou emergencial – implica assumir 
que o modelo de gestão do sistema elétrico implantado no 
governo Fhc nunca será capaz de viabilizar a ampliação da 
capacidade de geração para taxas altas de crescimento. nem 
com subsídios, tarifas elevadíssimas e baixo crescimento 
como hoje o sistema consegue garantir baixo risco de crise, 
se desconsideramos o apoio emergencial da Petrobras e 
da Eletrobrás.

o modelo só não foi substituído ainda porque gera 
lucros fabulosos a grandes especuladores. Esses temem 
qualquer mudança. o governo lula ainda está tateando 
um norte. se encontrá-lo terá força, clareza e coesão ne-
cessária para tomar a óbvia decisão de mudar o modelo. 
caso contrário, a crise será inevitável.

gustavo.santos@bndes.gov.br 
jsanches@bndes.gov.br
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à cata
dascotas

Otávio Velho
ANTROPÓLOGO

“... o antídoto está sempre contido no veneno.”
T. Serequeberhan, The Hermeneutics of African Philosophy

U m dos principais cavalos de batalha dos acadêmi-

cos que se opõem às cotas e às ações afirmativas 

tem sido a defesa do “universalismo” contra o que 

seriam políticas “focalizadas”. Apesar de, na prática, essas 

últimas provocarem reações diferenciadas dependendo de 

quem seja o seu objeto (as “cotas raciais” parecendo ser as 

que mais polêmica provocam, o que por si mereceria uma 

reflexão), essa defesa do universalismo tende a se dar de um 

modo um tanto abstrato. Isso sugere que talvez valha a pena 

contextualizar mais a questão – e um primeiro passo nessa 

direção certamente teria a ver com a chamada modernidade. 

O que por sua vez permite inferir que seria interessante 

colocar o universalismo moderno num âmbito que inclua 

outros conceitos com os quais faz conjunto – entre esses, o 

de indivíduo e o de nação. 

Talvez se deva recordar, neste contexto, que a noção 

de indivíduo – o sujeito por excelência do universalismo 

– desenvolveu-se em contraposição à de autoridade e de 

tradição. De início, porém, seu caráter era mais de pres-

crição assumida, e não o da suposta descrição empírica à 

qual, aos poucos, o termo “indivíduo” foi se reduzindo, o 

que ocultou, assim, essa sua natureza normativa. 
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O ideal moderno seria o de um indivíduo livre de quais-

quer peias externas, e cuja liberdade política seria 

a projeção daquela exercida no recôndito de sua mente; 

sua racionalidade distinguindo-se inclusive da dos gregos 

antigos, associada a uma cosmologia. Tratava-se agora, pelo 

contrário, da razão individualmente exercida sob a égide de 

princípios universalistas contrapostos à autoridade política e 

social. Nesse movimento, perdeu-se o espírito do humanis-

mo renascentista, no qual se colocava um deslocamento da 

autoridade de referência. E decretou-se a separação entre 

mentes pensantes e corpos, o recurso à “subjetividade” 

constituindo, quanto a isso, um fecho. Mesmo quando se 

estabelecem os limites da razão (Kant), o que fica de fora 

desses limites, como questões interditas, é exatamente o 

que diz respeito à tradição, à cosmologia etc.

Ora, hoje já se questiona se algum dia fomos, nesse 

sentido, modernos. Isto é, se realmente – ou pelo menos em 

que medida – operamos e nos constituímos segundo esses 

princípios de separação (que erigiriam como entidades 

em oposição não só mente e corpo, mas também sujeito 

e objeto, razão e afeto, indivíduo e sociedade, tradição e 

modernidade, e outras mais) e segundo essas definições de 

liberdade e interdições de autoridade. Ou se o que se fez, 

ao se naturalizar um universalismo europeu – aí incluída 

uma suposta biologia humana – não terá sido, de fato, 

uma substituição de autoridades. A perspectiva de quem 

se coloca de fora da Europa e sujeito a um processo de 

“colonialidade” é para esse questionamento preciosa. O 

processo de “colonialidade” deve ser entendido como de 

longa duração; não restrito ao colonialismo, propriamente 

dito, mas permanecendo por muito mais tempo nas estru-

turas e nas mentalidades.

Assim sendo, desde que se duvide dessa entidade-

indivíduo, cujo caráter associal fica evidente até quando 

a relação com o socius é expressa por via de um “e” 

conectivo, a questão do universalismo deve passar pelo 

crivo daquilo que ocorre num espaço em que se supere a 

oposição entre subjetividade e objetividade. Muito poderia 

ser dito a esse respeito por uma ciência social que não 

se deixe paralisar pelos mitos modernos. Mas aqui talvez 

valha a pena nos concentrarmos em nosso próprio rincão, 

no qual o mito da universalidade se associou de modo 

relativamente particular ao da nacionalidade, embora no 

âmbito da América Latina esse modo não seja nada inco-

mum. Ao mesmo tempo em que se propõe a diversidade, 

esta é mantida sob a égide de uma totalidade intocável, 

e isso se dá, inclusive, por intermédio da celebração da 

“mistura” (misturas raciais e outras). Celebração que, no 

caso, opera, não como permissividade, mas como prin-

cípio redutor da diversidade, inclusive enquanto último 

bastião do racismo. 

E ste princípio é facilmente detectável em qualquer 

teste sério que se faça e se revela, por exemplo 

(mas não só), na convivência dessa celebração da mis-

tura com a lógica da valorização do branqueamento – o 

que desfaz a crença, no entanto ainda arraigada, de que 

somos indiscriminadamente e de forma não-qualificada 

acolhedores da diversidade. No âmbito das pertenças 

religiosas, por exemplo, tal crença na diversidade não é 

digna de crédito: pois o fato é que, afora alguns budistas, 

judeus e muçulmanos (de plantão, por assim dizer), 

estamos diante de um país em sua imensa maioria natu-

ralizadamente cristão.

Essa crença erigida em mito teve (e ainda tem) eficácia 

inquestionável, sobretudo no âmbito das elites. Mas o que 

parece estar ocorrendo nos últimos anos é a sua gradual 

corrosão, e ela tende a ser substituída, por força de novas 

práticas sociais e mesmo em função de seu comprometimen-

to crescente com a justificação da discriminação. Substituído 

por uma federação de atores coletivos cuja unidade não 

está garantida a priori – o que parece assustador para os 

mais realistas do que o rei (rei posto no chamado Primeiro 

Mundo), que não se dão conta ou não têm gosto pelo que 
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ocorre. Está em jogo, nessa federação, um outro tipo de 

liberdade, diferente da individualista e que pode provocar um 

sentimento de injustiça quando visto da ótica de interesses 

individuais possessivos. 

Está em curso – é disso que se trata – uma reorganização 

da sociedade; se é que o conceito de sociedade ainda cabe. 

E aos intelectuais fica a honrosa posição de observadores, 

contanto que não se considerem externos ao que se dá e 

os únicos capazes de fornecer sentido a um mundo impreg-

nado de niilismo. Pelo contrário, urge reconhecer sentidos 

intrínsecos e novos lugares de produção de conhecimento 

em relação aos quais se pode almejar apenas a posição 

simétrica (nada óbvia, nem automática) de tradutores e 

eventuais mediadores. Mediadores provisórios, localizados 

e sem a pretensão da representação.

C uriosamente, alguns desses novos atores coletivos 

são atualmente mais visíveis fora dos grandes centros 

urbanos. É o caso dos movimentos indígenas e dos diversos 

movimentos de trabalhadores que se desenvolvem no cam-

po, o mais conhecido dos quais é o MST. São movimentos 

que crescem em volume (a população indígena, por exemplo, 

está aumentando a um ritmo bem maior do que o do con-

junto da população do país), mas também em sofisticação. 

A visita a um acampamento ou a um reassentamento rural 

revela de imediato a rede, nacional e internacional a que estão 

ligados. E entre os indígenas, a existência de um Instituto 

Indígena Brasileiro de Propriedade Intelectual composto 

por advogados indígenas de diversas etnias, por exemplo, 

vai na mesma direção. É espantosa a velocidade com que 

essas populações entram em novos circuitos e se apropriam 
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e redefinem categorias, por vezes fazendo parecer, por 

comparação, que provincianas são as elites, aparentemente 

tão caricatas e burlescas quanto nos tempos de Machado de 

Assis, que nesses mesmos termos referiu-se a elas.

E em todos esses casos espanta também a clareza com 

que esses novos atores fogem a qualquer definição essencia-

lista de si mesmos: o participante de um acampamento ou de 

um reassentamento não precisa “provar” o seu passado rural, 

e os indígenas também são de variada procedência, a todo 

momento surgindo novos e insuspeitados agrupamentos. 

Constituem, certamente, novos focos de poder e organização, 

que, apesar de enfrentarem grandes dificuldades, atraem 

e fazem com que se redefinam identidades. É o caso dos 

secularmente marginalizados “ribeirinhos” da Amazônia, que 

em número crescente, e tal como em outros países da Amé-

rica Latina, vão se re-apresentando como indígenas. E sem 

que isso signifique abrir mão da importância das tradições. 

Estas são tratadas, no entanto, com grande desenvoltura e 

dinamismo, revelando, na prática, o que seria a “invenção 

da tradição” – algo que, aliás, em outros casos, não parece 

provocar especial comoção, sendo inclusive reconhecida 

pela antropologia, em noções como as de “comunidade 

imaginária” e “etnogênese”, a ninguém ocorrendo indagar 

qual o DNA da “nação”, por exemplo, para afirmar a sua 

existência. 

E stão longe esses novos atores de aceitar o posiciona-

mento reificado da tradição como pólo oposto ao da 

“modernidade”. O essencialismo está mais nos olhos dos 

outros (aí incluídos gentis observadores de viés populis-
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ta), a eles se respondendo por vezes com mais invenção 

ou reelaboração da tradição, inclusive com empréstimos 

dentro das redes de que fazem parte e abundância de 

sinais diacríticos que de certa forma respondem irônica 

e provocativamente às acusações de inautenticidade, 

criando assim uma dinâmica de produção ampliada da 

diversidade. O entusiasmo com que professores e alunos 

se dedicam nesses ambientes a seu mister e o aprendizado 

em geral de novas habilidades e de novas possibilidades 

de relacionamento (inclusive entre os gêneros) faz crer 

estarmos diante de verdadeira transfiguração cultural. 

Transfiguração que configura, molecularmente, uma mo-

dernidade alternativa, que ao contrário da dominante não 

é vivida como imposição, inaugurando-se, assim, uma via 

de desenvolvimento que se pode considerar democrática 

e que constitui precioso laboratório. Faz crer estarmos 

também diante do desenvolvimento de novos lugares de 

produção de conhecimento, que nos desafiam, ao mesmo 

tempo que nos impõem a modéstia do aprendizado que 

questiona certezas teóricas e, também, um relacionamento 

verdadeiramente simétrico com esses interlocutores.

P oder-se-ia dizer que esses novos atores estão trans-

formando o país; quiçá o mundo, se pensarmos em 

seus congêneres com quem vão constituindo rede. É nesse 

contexto que se inserem os movimentos negros, a começar 

por quilombos e quilombolas, entendidos também num 

sentido dinâmico, que não se reduz às definições escolares. 

Sem essa reconstituição, é difícil compreendê-los, assim 

como compreender que estamos longe da ameaça de uma 

sociedade binariamente (des)constituída, pois são parte de 

um amplo conjunto de processos que operam simultanea-

mente. Outros exemplos não faltam.

Como ficamos, então, em relação ao “universalismo”? 

Certamente que muito próximos, na medida em que ele 

tenha a ver com a demanda por igualdade. Provavelmente 

muito mais próximos do que nossas elites, cuja pregação 

universalista parece um tanto suspeita. Mas sem que se 

tenha como suporte para isso uma totalidade pré-definida. 

E sem que se tenha como seu único sujeito o “indivíduo”. 

Talvez uma espécie de universalismo ex-post ou de “pós-

universalismo”. Para quem toma como dogma o que está 

inscrito nas teorias sociais em detrimento da observação do 

real, isso soará como uma heresia. E de fato os rótulos não 

importam muito para o caso – por vezes mais atrapalham 

do que ajudam a enxergar, ouvir e aprender.

Mas é interessante constatar que mesmo no “Primeiro 

Mundo” tem havido tentativas de acomodamento não-dog-

mático a essas novas realidades que parecem configurar, 

do ponto de vista do status quo, uma verdadeira crise 

civilizatória, diante da qual respostas convencionais são 

cada vez mais ineficazes. A ponto de, por vezes, reservar-se 

para o caso francês o rótulo de universalismo, em contraste, 

por exemplo, com o que seria um “diferencialismo” anglo-

saxão, pragmático. Este diferencialismo não operaria com 

aquela rigidez que, por exemplo, impede a exibição de 

símbolos religiosos no ambiente escolar – interdição essa 

que, pode-se desconfiar, não tem muito a ver conosco (se 

é que tem a ver, em bloco, com eles, os franceses, que nós 

imaginamos realizarem plenamente o ideal de laicidade) e 

até chega a parecer-nos um tanto exótica em sua radicali-

dade (a não ser, de novo, para os nossos “mais realistas do 

que o rei”). A mesma variedade, aliás, revela-se por detrás 

do rótulo de “secularismo” e da suposta separação entre 

religião e política.

Como já foi dito, parece que estamos caminhando 

na direção da constituição de uma federação de atores 

coletivos, cada um com suas histórias e narrativas; e 

nela há muito mais a ser negociado do que supõe uma 

constituição formal: não só a natureza do que seria um 

pós-universalismo, mas também o conteúdo mesmo das 

normas, agora desnaturalizadas e apresentando-se assu-

mida e necessariamente como tendo origem nos diversos 

particularismos que buscam essa dignidade. E isso como 
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um objetivo sempre provisório a atingir, e não como 

pressuposto. Nesse ambiente, não haveria oposição entre 

universalismo e políticas “focalizadas”. 

E se houver, isso não será a palavra final para quem, 

em contraposição a um raciocínio em abstrato, aceitar 

a natureza antinômica do real e o seu desenvolvimento 

necessário no tempo, tal como se coloca na conhecida 

fórmula que sugere tratamento desigual aos desiguais na 

direção da igualdade, numa espécie de “universalismo 

de resultados”. Ou na idéia paradoxal de uma discrimi-

nação positiva. Eis um modo antinômico de lidar com o 

tempo, que contrasta com a linearidade da postergação 

da igualdade até um momento indeterminado em que 

as políticas universalistas tenham produzido seu efeito à 

revelia do destino das gerações que entrementes sofrem 

da sua carência e necessitariam depositar uma fé cega e 

inerte num futuro incerto. Fé esta que sua experiência 

histórica não avaliza. 

ciência

Outra palavra mágica que herdamos da modernidade 

européia e que por vezes enrijecemos mais ainda é “Ciência”. 

Trata-se certamente de uma das principais autoridades mo-

dernas ocultas, que substituiria as tradicionais sem assumir-se 

como tal, o que poria em questão os “indivíduos” que se 

relacionam com ela. Autoridade que necessariamente repou-

sa numa concepção extremamente realista da Ciência, que 

sequer corresponde à prática dos cientistas, embora alguns 

deles se vejam por vezes tentados assim a representarem em 

suas intervenções públicas diante dos “leigos”. Esse gênero 

de representação por vezes cria verdadeiros mal-entendidos, 

com a cumplicidade da mídia. 

Uma boa demonstração, porém, de que o cientificismo 

neo-iluminista, desrespeitador de outros regimes de enun-

ciação, como o da política, não dá conta de um verdadeiro 

espírito científico, reside justamente no fato de diversos 

cientistas eminentes que trabalham com a suposição da 

existência das raças – baseados, aliás, numa concepção 

dinâmica de raça que não implica fixidez nem em ausência 

de intercruzamentos, pelo contrário – nem por isso serem 

a favor de ações afirmativas. E vice-versa. 

O que precisamos é ser pragmáticos e responsáveis: 

no caso da incidência maior da anemia falciforme em 

populações negras, por exemplo, as nossas políticas 

simplesmente não devem ignorar isso em nome de uma 

reificação de conceitos cuja aplicabilidade varia conforme a 

sua utilidade e que, portanto, é limitada. Trata-se, no caso, 

de uma questão pragmática, de estratégia e de política, 

baseada na constatação de uma incidência diferencial 

concreta (provavelmente devida a uma mutação genética 

ocorrida na África, provocada pela malária) e na qual estão 

em jogo vidas humanas. Não se trata de discutir se existem 

“doenças étnicas” e é importante notar que essa constatação 

de uma incidência diferencial há muito tempo se dá por 

via de um “olho clínico”. 

M uitas associações médicas, movidas por uma tradi-

ção indiciária e abdutiva bem anterior ao racismo 

moderno – tradição que hoje é revalorizada, inclusive como 

fornecedora de um paradigma aplicável às ciências sociais 

e alternativo ao de uma concepção positivista da ciência 

–, estão cientes disso. E os cientistas sociais, por sua vez, 

deveriam ter a obrigação de pôr em questão as hierarquias 

(elas muitas vezes têm caráter contingente, mas nem por 

isso deixam de impor um efeito evolutivo linear), que bus-

cam sempre dar a última palavra a uma especialidade em 

detrimento de outras. Isso deveria ser tratado como parte das 

disputas científicas. Pois o que na verdade os leigos podem 

retirar dessas discussões é simplesmente a verificação do 

seu estado, sem querer pela repetição fabricar um consenso 

que não raro está longe de existir, embora por vezes assim 

pareça para um observador externo. Evitando a reificação 

dos conceitos, pode-se procurar verificar, em cada caso, a 

sua aplicabilidade. 

REPARAÇÃO?



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

131julho•agosto•setembro 2007

Também quanto a isso estamos diante da necessidade de 

colocar em posição simétrica os diversos atores coletivos para 

que se negocie politicamente. As ciências (agora no plural e 

sem maiúsculas) também devem fazer parte da democracia. 

Esforço que entre nós tem sido realizado pioneiramente nos 

últimos anos nas reuniões regionais da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), que vêm se somar a 

suas tradicionais reuniões anuais.

colonialiDaDe

Já foi sugerido que a posição de quem foi (e é) objeto 

de um processo de colonialidade de longa duração pode 

ser preciosa para se ganhar certa lucidez sobre esses temas, 

constituindo-se, bem a propósito, em verdadeira “troca de 

pele”. Contanto que não se caia na possibilidade oposta, 

igualmente extrema, do “mais realista do que o rei”. E tudo 

isso tem a ver justamente com o fato de a colonialidade ser 

o lado obscuro da modernidade européia.

P ois a questão “racial” é parte desse quadro. E o argu-

mento aqui é que tudo que parece estranho na apre-

ciação dessa questão deixa de sê-lo quando nos colocamos 

na perspectiva da colonialidade e da crítica ao eurocentrismo. 

Perspectiva que inclusive já tem produzido resultados concre-

tos importantes em ciências como a arqueologia, a história e 

a antropologia (e há quem diga que até na climatologia e em 

outras ciências menos “moles”). No caso, cabe constatar que, 

sem o colonialismo, a questão racial, tal como se apresenta, 

não estaria colocada – o que vale inclusive para a Europa, 

embora os nossos autores de referência, europeus e norte-
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americanos, pouco nos esclareçam a respeito. E isso – com 

as exceções de praxe – se aplica, infelizmente, até aos mais 

lúcidos autores, que pretendem subsumir a questão étnica 

em uma questão sócio-economica tornada abstrata. 

A í se coloca uma delicada situação, pois mesmo as 

pessoas de boa-fé – educadas de acordo com esses 

cânones eurocêntricos – que prevalecem inclusive (ou 

sobretudo) entre as elites dos países outrora colonizados, 

e ainda hoje “colonializados” –, têm dificuldade em pensar 

de outra maneira. Isso não pode ser resolvido a curto prazo. 

Mas pode-se sugerir que pelo menos se tenha de passar pelo 

reconhecimento da primazia da colonialidade. E, entre nós, 

da nossa inserção na América (dita) Latina. Inserção que 

deveria ser, inclusive, intelectual, acostumando-nos a levar 

a sério o que se produz mais próximo a nós. 

Talvez assim nos surpreendamos ao reconhecer a qua-

lidade dessa produção e a sua maior capacidade, muitas 

vezes, de pôr em xeque o eurocentrismo. Pôr em xeque sem 

que isso represente a ingenuidade intelectual que tendemos 

a supor, havendo uma rica reflexão a respeito da transição 

para um interculturalismo, espécie de multiculturalismo 

pró-ativo, em que a diversidade torna-se estruturante, não 

sendo possível sequer restringi-la e encaixá-la em modelos 

e categorias dados de antemão. Como também podemos 

surpreender-nos com o fato de que seguidamente problemas 

similares aos nossos já foram enfrentados, relativizando-se 

assim nossa propalada excepcionalidade. 

É bom lembrar que, algumas décadas atrás, havia quem 

argumentasse que por via da mestiçagem não haveria 

mais índios e negros no Peru, no Equador, na Colômbia 

e na Venezuela. Diante do crescimento dos movimentos 
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indígenas e negros nesses países e seu reconhecimento 

como fenômenos político-culturais emergentes, isso hoje 

parece inverossímil e revela a natureza política da questão, 

a exaltação da mestiçagem sendo percebida, aí também, 

como o último bastião do racismo. A única novidade entre 

nós parece ser o toque cientificista da demonstração da 

mestiçagem por via do genoma – tratado como um programa 

independente do contexto em que é “lido” e de um processo 

de desenvolvimento -, de modo inteiramente desligado da 

vida social concreta (embora pretendendo comandá-la); e 

impedindo, assim, uma desejável relação simétrica entre os 

próprios estudiosos dessas questões.

M as é preciso reconhecer, portanto, cá e lá, sobretudo 

os lugares de produção de conhecimento entre os 

próprios atores coletivos não-acadêmicos. O significado 

central das práticas sociais não residiria apenas na sua 

importância enquanto objetos ou mesmo na sua eficácia 

política, mas também na capacidade de expressarem pen-

samentos – não só de modo convencional, mas também 

em ato, corporificada e performaticamente. A oposição entre 

sujeito e objeto podendo ser, então, efetivamente posta em 

questão. Talvez através desse reconhecimento consigamos 

(re)descobrir o nosso lugar nesse mundo novo que se 

apresenta – muitas vezes capilarmente e à revelia de nossas 

doutas discussões – renovando-nos também ao nos abrirmos 

a conhecimentos (não desligados de afetos) que se fazem 

em registros e linguagens distintos. Registros e linguagens 

que não carecem de esclarecimento por parte da ciência, e 

sim de sua compreensão. 

A questão é saber onde fica realmente o gosto pelo 

diverso sem adjetivações: se é permitido fluir sua ação 

transfiguradora ou se prevalece a rigidez reativa alarmista, 

que, no limite, pode pôr em segundo plano a invocada 

competência científica na busca de impacto midiático ou, 

mesmo, se confundir lamentavelmente com a defesa de 

interesses menores. À observação – que está longe de dar 

conta de todas as situações, pelo contrário – de que as 

coisas já estão mudando e que, por isso, não é necessária 

nenhuma medida adicional, a resposta a ser dada (afora 

o alerta à questão dos tempos e urgências diferentes dos 

vários atores envolvidos) é que, como já foi sobejamente 

reconhecido, a humanidade só se coloca os problemas que 

está em condições de resolver. 

Assim, é justamente porque algo já mudou – e não por 

acaso ou por inércia, bem entendido – que as sensibilidades 

se aguçam (como vão tendo de compreender até os pes-

quisadores de populações humanas), o recalcado emerge, 

as invisibilizações deixam de funcionar e passos adicionais 

tornam-se necessários. Passos que têm a ver não só com a 

promoção geral dos setores discriminados, mas também, 

especificamente – e por que não? –, com a formação de 

um novo tipo de elite, comprometida com uma nova di-

nâmica democrática e que – assim se espera – represente, 

inclusive, sangue-novo (valha o arcaísmo) para as nossas 

universidades. Estas, na verdade, têm se constituído em 

lugar privilegiado de discriminação, por via de mecanismos 

sutis que ainda demandam mais investigação, mas que 

desfazem a idéia de que se deveria começar “por baixo”. 

A questão das cotas universitárias encontra, assim, o seu 

lugar estratégico como pedra de toque numa discussão e 

num processo de transformação e de reinvenção que são 

bem maiores. Pois, mais do que uma questão de justiça 

individual, o que está em jogo e que interessa a todos é que 

mundo queremos: uma justaposição de diversos pequenos 

mundos segregados em redomas, em que no entanto alguns 

pretendem espelhar uma totalidade; ou um grande mundo 

– verdadeiramente diversificado, cosmopolita, desafiante e 

em que todos tenham voz. 

H á muito de desconhecido pela frente. Seria bom que 

não gastássemos toda a nossa energia em embates 

que acabam por se tornar auto-realizantes e agravantes em 

suas profecias, como ocorre com a questão da “racialização”. 
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cognitivo da mudança de registro, eles poderiam ser reco-

nhecidos em toda a sua complexidade. Complexidade que 

exige um adensamento das posturas intelectuais, que está a 

demandar experimentação, capacidade de reconhecer erros e 

de buscar corrigi-los, e até de resgatar em um novo contexto 

a discussão sobre a mestiçagem, hoje comprometida. Um 

tal resgate não seria estranho nem à teoria política, nem à 

dinâmica social concreta, nem à prática política. Tudo isso 

combinando-se num esforço coletivo em que há lugar para 

todos e cujo resultado poderá ser a marca das atuais gerações: 

uma nova e generalizada riqueza de convivência. 

otaviovelho@terra.com.br

AgrADeçO Os COMeNTárIOs e INfOrMAções De AMIr geIger, CrODOwAL-
DO PAvAN, eMersON gIuMbeLLI, JuLIO TAvAres e wALTer COLLI.

À acusação de que as ações afirmativas racializam só cabe 

responder que, para quem quiser ver, a racialização já está 

posta. Ou antes, posta para quem a sofre, pois quanto a isso 

não é possível sugerir uma simetria ou um ponto afetivamen-

te neutro. E que, tal como é dito operando um mecanismo 

de inversão no contexto das discussões sobre a relação de 

uma filosofia africana com a filosofia européia: o antídoto 

está sempre contido no próprio veneno. 

Seria bom que revelássemos certa dose de boa vontade e 

de humildade para enfrentar os desafios desse desconhecido. 

Uma vez ultrapassada a radicalidade das querelas e o custo 
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mênia, no seio de uma família da comunidade 

judaica. Sua família mudou-se para a Europa 

Ocidental, e Luttwak passou boa parte de sua 

juventude na Itália e na Inglaterra. Ao optar 

pela carreira acadêmica, acumulou méritos 

de relevância. Estudou na London School of 

Economics e na Universidade John Hopkins. 

Além de graduar-se na “ciência sombria” 

– modo pelo qual os ingleses apelidaram 

a economia – especializou-se também em 

história, estratégia militar e relações interna-

cionais. Tornou-se Senior Fellow do Center 

for Strategic and International Studies de 

Washington. No governo dos Estados Unidos, 

ocupou o cargo de consultor da Secretaria de 

Defesa, do Conselho de Segurança Nacional e 

do Departamento de Estado. Luttwak passou 

por todos esses postos, mesmo não sendo 

cidadão norte-americano. 

É autor de uma vasta quantidade de 

artigos e inúmeros livros. Dentre seus livros, 

o mais famoso é certamente “Coup d’État: 

um manual prático”, traduzido em 14 lín-

guas. Escreveu ainda, mesmo sem ser um 

especialista, “A grande estratégia do império 

romano do primeiro século depois de Cristo 

até o século III”. Luttwak adora alimentar 

polêmicas, trata-se de um provocador nato. 

Por essa razão, e em virtude de sua grande 

erudição, é sempre convidado para palestras 

e conferências. Costuma atacar os lugares 

comuns e as idéias preconcebidas sem 

pestanejar, submetendo-as a uma barragem 

de artilharia municiada por um discurso 

contundente e larga erudição. 

A veia de polêmica de Luttwak é exercita-

da uma vez mais em recente artigo, publicado 

na revista Prospect, sobre o Oriente Médio. 

Com o título de “The middle of nowhere”, o 

artigo aparece na capa como o assunto mais 

destacado da publicação – a chamada para o 

trabalho que figura na primeira capa, intitu-

la-se “Why the middle east doesn’t matter”. 

Luttwak inicia sua argumentação disparando 

pesadas críticas contra os analistas e espe-

cialistas em Oriente Médio. De acordo com 

e a estratégia Da
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ele, os analistas se equivocam gravemente 

quando deixam de perceber, que a despeito 

das reservas de petróleo, a região tem de-

clinado em termos de importância e, hoje 

em dia, tornou-se mais irrelevante do que 

nunca. O autor continua, afirmando que os 

especialistas em Oriente Médio teimam não 

só em nada aprender com o passado como 

também em repetir seus próprios erros. O 

melhor mesmo seria se o mundo aprendesse 

a ignorar o Oriente Médio. 

Após essa bombástica introdução, Lut-

twak elabora uma lista dos erros que entende 

como os mais recorrentes – e por que não 

dizer – irritantes. O primeiro deles foi mimo-

seado com a denominação “faltam cinco mi-

nutos para uma meia-noite catastrófica”. De 

acordo com o autor, o mestre nesse gênero 

foi o já falecido rei Hussein da Jordânia. O 

monarca, volta e meia, corria para as rádios, 

jornais e canais de TV para advertir que o 

conflito árabe-israelense estava prestes a 

explodir, e que uma vez começado, (ou me-

lhor, recomeçado), produziria conseqüências 

piores do que nunca, a menos que.... Bem, o 

“a menos que” do rei era o termo-chave para 

estimular a ida às pressas de um emissário 

de Washington para a região. Este fazia as 

promessas de praxe para os árabes em geral 

e aos palestinos em particular, pressionava 

Israel a fazer concessões, e, no final das 

contas, tudo ficava na mesma. 

suem uma capacidade consideravelmente 

menor de fazer uso do petróleo como arma 

de barganha internacional. Luttwak destaca 

que entre os anos de 1981 e 1999, período 

em que houve a consolidação do regime 

islâmico no Irã, a longa guerra Irã X Iraque 

(com 8 anos de duração), a primeira Intifa-

da nos territórios palestinos e a Guerra do 

Golfo, os preços do petróleo se ajustaram 

exclusivamente de acordo com a inflação, e 

em alguns momentos, observou-se a queda 

dos mesmos. A questão é que a dependência 

global em relação ao petróleo do Oriente 

Médio, desde 1973, data do primeiro choque 

do petróleo, tem se reduzido. De lá para cá, 

os países importadores se esforçaram em 

diversificar o máximo possível suas fontes 

de abastecimento. 

Um segundo erro, repetidamente co-

metido pelos analistas de Oriente Médio, é 

designado por Luttwak “a síndrome de Mus-

solini”. De acordo com ele, a documentação 

contemporânea prova, além de qualquer 

dúvida, que gente séria, incluindo lideranças 

político-militares britânicas e francesas, acei-

tavam as aspirações de Mussolini em garantir 

à Itália o status de Grande Potência, porque 

acreditavam que o fascismo havia construído 

forças armadas formidavelmente poderosas. 

Era um espetáculo muito impressionante de 

se ver, quando multidões de camisas negras 

l uttwak insiste em afirmar que 

nada jamais é novidade no conflito do Oriente 

Médio. Seus ângulos não se modificam, as 

opiniões se mantêm sempre as mesmas e as 

irredutibilidades das facções persistem tão só-

lidas quanto as mais antigas pedras da região. 

Ao mesmo tempo, em face aos constantes 

protestos alardeados pelos vários grupos 

dedicados à defesa dos Direitos Humanos, 

lembra que, desde o ano de 1921, o conflito 

entre judeus e palestinos custou menos de 

100 mil vítimas, um número inferior a apenas 

uma temporada de lutas na província de 

Darfur no Sudão. 

De mais a mais, Luttwak afirma que, 

com o fim da Guerra Fria, o conflito árabe-

israelense também sofreu um forte declínio 

em termos de relevância estratégica. O 

Ocidente, especialmente os Estados Unidos, 

não nutre mais qualquer temor quanto a um 

movimento socialista árabe, que, instigado 

pela União Soviética, seja capaz de espalhar 

uma revolução vermelha por toda a região. O 

poder soviético desapareceu, e o movimento 

socialista árabe se encontra em nossos dias 

gravemente combalido devido à sua vasta 

coleção de fracassos no passado recente. 

A diminuição do peso estratégico da 

região pode ser mediada também ao se 

observar que hoje os países da região pos-

luttwak afirma que, com o fim da  
Guerra fria, o conflito árabe-israelense 
também sofreu um forte declínio em 
termos de relevância estratéGica
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gfascistas marchavam de lá para cá, exibindo um 

ar imbuído de introspecção romana, enquanto 

no céu numerosas esquadrilhas de sua força 

aérea realizavam audazes piruetas, e, no mar, 

as imponentes belonaves davam a entender 

a disposição do regime fascista de fazer do 

Mediterrâneo um Mare Nostrum italiano. 

Só quando a Segunda Guerra Mundial 

eclodiu, é que foi possível perceber que as 

forças armadas italianas padeciam de grave 

escassez de equipamento moderno, seu sis-

tema de comando era sofrível e a massa dos 

soldados era recrutada ou entre camponeses 

paupérrimos do Mezzogiorno, ou provinha 

de aldeias igualmente desoladas do norte do 

país. Aliás, para reforçar este argumento do 

autor, quando escrevia esta resenha, lembrei-

me da leitura de um episódio acontecido logo 

no início da Campanha do Norte da África, no 

segundo semestre de 1940, quando o Exército 

do Deserto da Grã-Bretanha deteve com 

relativa facilidade a grande ofensiva empre-

endida pelas forças do Duce contra o Egito. 

O comando britânico, ao indagar pelo rádio 

a um oficial de campo, quantos prisioneiros 

italianos haviam sido capturados, recebeu 

do oficial a seguinte resposta: “É difícil no 

momento dar uma idéia do número preciso 

de prisioneiros. É mais fácil informar quantos 

acres de italianos se renderam”. 

para Luttwak, exatamente o mesmo 

erro é cometido quando os especialistas em 

Oriente Médio apresentam suas avaliações 

quanto à capacidade militar dos países da 

região – salvo Israel. Muito embora as so-

ciedades árabes em particular tenham dado 

suporte a fortes e duradouros movimentos 

de insurgência, jamais exibiram competência 

para organizar forças armadas modernas e 

eficientes. Na década de 1960, o Egito de 

Nasser parecia ser uma potência militar formi-

dável, graças às suas numerosas divisões do 

exército e esquadrões aéreos, generosamente 

equipados pelos soviéticos. Em maio de 1967, 

pouco antes da eclosão da Guerra dos seis 

dias, enquanto visitava o campo de batalha 

de El Alamein, o venerando marechal-de-

campo britânico Bernard Montgomery previu 

que o Egito derrotaria Israel com facilidade. 

A despeito das avaliações do “velho Monty”, 

as tropas de Nasser e de seus aliados árabes 

falharam miseravelmente. E anos depois, na 

Guerra do Yon Kippur (1973), os israelenses 

triunfaram mais uma vez. Na Guerra do 

Golfo (1991), e na Guerra do Iraque (2003), 

o Ocidente superestimou grosseiramente a 

capacidade militar do regime de Saddam 

Hussein. Na guerra de 1991, o temor exage-

rado quanto à potência da resistência que o 

exército iraquiano poderia opor foi até maior. 

A coalizão formada sob os auspícios das Na-

ções Unidas para repelir a invasão do Kuwait 

era integrada por nada menos do que 575 mil 

americanos, 43 mil britânicos, 41.663 france-

ses e 4,5 mil canadenses – não levando em 

conta contingentes menores de outras nações 

que pertenceram à coalizão. O vasto número 

de soldados e equipamentos concentrados 

na região provocou a presença sacrílega de 

ocidentais no solo da Arábia Saudita, pretexto 

principal que justificaria a vingança de Osama 

bin Laden, especialmente contra os Estados 

Unidos. Em ambas ocasiões, a performance 

militar do Iraque foi lamentável. Suas ae-

ronaves sumiram do céu, permitindo uma 

absoluta supremacia aérea da coalizão. Seus 

tanques serviram meramente como alvo para 

prática de tiro das tripulações dos carros de 

combate dos aliados. 

Agora, a “síndrome de Mussolini” mani-

festa-se uma vez mais no quadro da questão 

iraniana. Luttwak afirma que todos os sinto-

mas da síndrome se fazem presentes. Os 

especialistas, exibindo um ar compenetrado, 

listam o número dos navios de guerra, aviões 

de combate e as temíveis legiões da Guarda 

Revolucionária dos Pasdaran. Deixam de 

lado detalhes importantes, tais como, que a 

maioria das embarcações iranianas conta com 

mais de trinta anos, que parte considerável 

das aeronaves de procedência norte-ameri-

canas – adquiridas nos tempos do Reza Xá 

– velhos Phanton F-4 e F-14 Tomcat, não são 

capazes de voar devido à falta de peças de 

reposição e manutenção inadequada. Quanto 

à Guarda Pasdaran, levando em conta seus 

padrões de disciplina e treinamento, esta 

dificilmente pode ser considerada como uma 

força de elite. 
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d
Ainda na equação iraniana, os experts 

em Oriente Médio assinalam o perigo repre-

sentado pelo terrorismo patrocinado pelo 

regime dos aiatolás. Caso alguém ouse irritar 

o regime, será vítima de ações terroristas de 

retaliação sem precedentes. Para Luttwak, 

existe um elenco de boas razões para não 

atacar as áreas de produção nuclear iraniana, 

mas o temor em relação a uma escalada ter-

rorista não seria uma delas. O autor prefere 

ressaltar como um bom argumento para 

que um ataque não aconteça, a morosidade 

e as incertezas – além de alguma deficiência 

técnica – que cercam o programa de enrique-

cimento de urânio do Irã. Em outras palavras, 

Luttwak desdenha quanto à capacidade – ou 

mesmo, interesse – do governo iraniano em 

promover atos terroristas de grande porte 

pelo mundo. 

Luttwak apresenta ainda sérias restrições 

à crença de que os povos iranianos, imbuídos 

de um patriotismo inflamado, estariam dis-

postos a cerrar fileiras em uníssono suporte 

ao programa nuclear de seu país. O autor 

enxerga importantes fissuras no sentimento 

nacionalista iraniano, suspeitando que o mes-

mo na verdade inexiste. Dentre os aproxima-

damente 70 milhões de iranianos, 51% são da 

etnia persa, 24 % são turcos – os azeris –, com 

as demais minorias perfazendo o restante da 

população. Boa parte dos 16 a 17 milhões de 

azeris manifesta grave descontentamento 

em relação ao regime, denunciando que o 

governo pratica uma forma de “imperialismo 

cultural persa”. Já os cinco a seis milhões de 

curdos encontram-se em estado de clara in-

surreição. A minoria árabe, por sua vez, anda 

detonando bombas, enquanto os beluches, 

em suas províncias, atacam policiais e guardas 

revolucionários. Mesmo entre os persas, há 

descontentamento em relação ao rigorismo 

islâmico do regime de Teerã. Finalmente, o 

regime persegue implacavelmente os grupos 

religiosos sufis e também a pequena seita 

Baha`i. 

O terceiro equívoco denunciado por Lut-

twak repousa na crença partilhada por muitos 

dos especialistas da região que as nações 

do Oriente Médio, os turcos, os árabes ou 

os iranianos são “maleáveis”. Sugerem que 

uma boa pressão e, às vezes, alguma dose 

de violência (pois os árabes, por exemplo, só 

entendem e respeitam a linguagem da força) 

podem resultar na obtenção de cooperação. 

De acordo com Luttwak, tal raciocínio está 

redondamente errado. O aumento da pres-

são e das intervenções armadas ocidentais 

provocou o resultado oposto, isto é, menor 

cooperação ainda. As sucessivas derrotas 

sofridas pelos países árabes ao longo dos 

últimos anos só produziram um crescimento 

considerável de hostilidade e nenhuma mu-

dança efetiva de comportamento. 

ao mesmo tempo, aqueles 

que defendem o diálogo como estratégia 

preferencial cometem o mesmo erro e co-

lhem resultados similares. A crença de que 

concessões obtidas ou concedidas aqui e ali, 

resultam em alguma alteração de comporta-

mento ou redução de hostilidade significativa, 

tem sido invariavelmente desmoralizada 

pelos fatos concretos. Existe um elemento 

de natureza estrutural que interfere e atra-

palha todo e qualquer avanço no diálogo. 

Nos últimos quatro séculos, o Islã como 

civilização foi atormentado por um crescente 

atraso material e tecnológico em relação ao 

Ocidente. Essa realidade produziu – e ainda 

produz – um renovado senso de humilhação 

e derrota civilizacional no seio do Islã. 

Nesse sentido, se nem a força nem o 

diálogo funcionam, para Luttwak, o melhor 

seria que as sociedades ocidentais tentassem 

aprender a deixar o mundo islâmico em paz. 

Sugere como exemplos a serem seguidos 

o caso da França, que passou a interferir 

cada vez menos nos assuntos da Córsega, 

permitindo que os corsos tentem resolver 

suas encrencas praticamente sozinhos, e a 

Itália, que teria aprendido que, na Sicília, 

na equação iraniana, os experts  em 
oriente médio assinalam o periGo 
representado pelo terrorismo 
patrocinado pelo reGime dos aiatolás
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fos grande julgamentos nada resolvem. Na 

verdade, simplesmente contribuem para a 

formação de estruturas originais de máfias, 

desta vez lideradas por juízes e advogados 

espertalhões. 

No momento em que o Ocidente desistir 

de invasões ou tentativas de engajamentos 

amistosos no Oriente Médio, os países da 

região poderão, de uma vez por todas, 

viver sua própria história, situação essa que, 

segundo Luttwak, os especialistas de Oriente 

Médio de todos os matizes repelem de forma 

unânime. Mas o maior erro de todos, o mais 

grave e inquietante, é a exagerada atenção 

devotada para uma região que se encontra 

economicamente estagnada, onde no campo 

das artes e da ciência – com a única exceção 

de Israel – nada de novo é criado. Para o 

autor, os povos do Oriente Médio – cerca de 

5% dos habitantes do globo – são notavel-

mente improdutivos, em todos os sentidos. 

Tenta demonstrar seu ponto citando um 

relatório do ano de 2004, patrocinado pela 

Organização das Nações Unidas, sobre o 

desenvolvimento humano nos países árabes. 

Segundo o relatório, a região do Oriente 

Médio apresenta o segundo pior índice de 

número de adultos alfabetizados do mundo. 

Só perde para a África subsaariana. 

Nos países produtores de petróleo e gás 

natural da região, floresceu um “parasitismo 

econômico” escorado na exploração destas 

riquezas naturais. Atividades tais como a pro-

dução agrícola e de manufaturados tornaram-

se medíocres. O percentual de pessoas sem 

trabalho – seja por falta de oportunidades, 

seja porque vivem debaixo da “sombra e 

água fresca” proporcionadas pela riqueza 

petrolífera – é bastante alto. 

Luttwak finaliza suas ponderações di-

zendo que, a menos que compelidos por 

alguma ameaça imediata, melhor seria centrar 

o foco nas velhas e novas áreas criativas do 

mundo, situadas na Europa e no continente 

americano, ou em lugares tais como a Índia 

e a Ásia Oriental, regiões cujos povos têm 

demonstrado, por meio de sua diligência, 

estarem mais interessados em olhar para 

frente do que simplesmente ficar sonhando 

com o passado. 

Todos os dias, artigos, comentários, opi-

niões e reportagens in loco do que se passa 

na região do Oriente Médio estão presentes 

nas páginas dos jornais e revistas do mundo 

inteiro. Se levarmos as posições de Edward 

Luttwak ao pé da letra, seria melhor que os 

periódicos, juntamente com as televisões, 

rádios e sites da internet, especialmente dos 

países do Ocidente, se ocupassem com outras 

coisas. Contudo, tenho certeza, isso não vai 

acontecer. E isso não se deve apenas ao fato 

da existência de um número notavelmente 

grande de especialistas em Oriente Médio. 

Contrariando a tese principal sugerida por 

Luttwak – acerca da irrelevância da região – a 

questão é que o Oriente Médio é relevante, 

por inúmeras e importantes razões. 

para início de conversa, deve-se men-

cionar a questão da religiosidade. Luttwak não 

menciona o assunto em seus argumentos. 

Trata-se de uma grave omissão. Caso vivês-

semos num planeta em que a maioria dos 

povos houvesse abraçado uma filosofia de 

vida secularizada, abandonando ou relegando 

as práticas religiosas a patamares irrelevantes 

ou ao menos secundários, a tese de deixar 

o Oriente Médio de lado fluiria com muito 

maior facilidade. Mas, a visão de uma huma-

nidade majoritariamente secularizada, cética 

em relação às crenças e práticas religiosas, 

é de um equívoco abissal! Em um pequeno 

artigo publicado no ano de 1999, o sociólogo 

austríaco, radicado nos Estados Unidos Peter 

L. Berger, questiona toda a sociologia da 

secularização, afirmando que a humanidade, 

na sua maioria, continua sendo furiosamente 

religiosa (Berger, P. L, 1999). 

O Oriente Médio é a região que reúne o 

maior número de lugares santos por metro 

quadrado do mundo. Vários milhões de 

peregrinos – e o termo “vários milhões” não 

é de forma alguma exagerado – visitam a 

região em peregrinação todos os anos. Para 

os líderes das grandes religiões reveladas, 

cujos lugares santos se localizam na região, e 

nos países produtores de petróleo e Gás da 
reGião, floresceu um “parasitismo econômico” 
escorado na exploração destas riquezas

INTELIGÊNCIAI N S I G H T



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

144

cpara as massas de fiéis por eles influenciada, 

os acontecimentos da região são sempre rele-

vantes. Por exemplo, muito embora o gover-

no israelense insista na tese de que a cidade 

de Jerusalém pertence exclusivamente aos 

judeus, e os palestinos, na pior das hipóteses, 

admitam que ao menos um terço da cidade 

é deles, não devemos esquecer que muitos 

cristãos devotos e muçulmanos entendem 

que o melhor mesmo seria uma adminis-

tração internacional para a cidade. Sobre os 

muçulmanos – seu número oscila entre 800 

milhões a um bilhão em todo o mundo –, 

imaginando que onde quer que exista civili-

zação humana, encontraremos uma mesquita 

ou alguém com um tapete para orações, os 

destinos do Oriente Médio são relevantes, na 

medida em que sua religiosidade é relevante. 

De acordo com tal perspectiva, as duas coisas 

são inseparáveis. 

Em segundo lugar, como poderia o go-

verno dos Estados Unidos nutrir uma postura 

de ignorar ou diminuir suas preocupações 

quanto ao que se passa no Oriente Médio, em 

face à importante comunidade judaica norte-

americana? Ressaltemos a grande relevância 

do famoso lobby judaico americano. Não há 

qualquer mistério em torno das ações do 

mencionado lobby. O lobby judaico não é 

obscuro e nem age “por debaixo dos panos”. 

Seria injusto enquadrá-lo em cenários que 

insinuam qualquer forma de conspiração ou 

segredo. Suas entidades atuam às claras na 

política e na opinião pública, portando uma 

agenda bastante transparente. 

a   maioria das organizações 

do lobby judaico americano exibe uma con-

cepção simples das coisas. Dividem o mundo 

– e as lideranças políticas americanas – em 

dois lados: existem aqueles que são amigos 

de Israel, e aqueles que não são. Claro que 

Luttwak, em momento algum da exposição de 

seus argumentos, sugere que o lobby judaico 

norte-americano seja irrelevante. Mas o com-

promisso dos governos dos Estados Unidos 

com a defesa de Israel – independentemente 

se quem controla a administração pertence ao 

Partido Republicano ou ao Partido Democrata 

– obriga invariavelmente os Estados Unidos a 

projetar poder e interferir no Oriente Médio. 

Essa postura, que se intensificou em 1967, 

durante a Guerra dos Seis Dias, satisfaz intei-

ramente os propósitos do lobby judaico. 

Bem, e sempre é possível reservar um 

parágrafo para mencionar o petróleo. Ah, o 

petróleo. Lembro-me de ter participado de 

um debate sobre as razões da Guerra do Ira-

que, em 2003, em que um dos participantes, 

um cientista político paulista merecidamente 

conceituado, pontificou, sem rebuços, que 

o papel do petróleo nada tinha a ver com a 

ação norte-americana no Iraque. A declaração 

me causou impacto e surpresa. Pode-se dizer 

que o controle do petróleo iraquiano e o fato 

de os Estados Unidos estarem militarmente 

presentes na região onde estão localizadas 

as maiores jazidas petrolíferas conhecidas 

não representavam as únicas razões que 

incentivaram o país a atacar o regime de 

Saddam. Mas a afirmação de que o petróleo 

não tinha importância causou-me um certo 

sobressalto. É verdade que após o primeiro 

choque do petróleo de 1973, houve um 

esforço no sentido de prospectar petróleo 

em diferentes áreas do planeta – episódio, 

aliás, em que o Brasil foi muito bem su-

cedido. Porém, as novas descobertas e a 

diversificação das áreas de produção não 

anularam o fato de que as maiores reservas 

conhecidas de petróleo estão localizadas no 

Golfo Pérsico. É verdade também, que ao 

longo dos anos, o peso representado pelo 

petróleo comercializado originado do Golfo 

diminuiu. Mas essa diminuição, obviamente, 

não muda a situação quanto à localização das 

reservas. Ela está relacionada com as cotas 

de produção administradas pela OPEP, que 

tenta manter a oferta sob controle, impedindo 

que os preços caiam em demasia. Enquanto 

a matriz energética não mudar e o consumo 

de óleo combustível continuar aumentando, 

o petróleo reafirmará a relevância econômica 

do Oriente Médio.
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